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Bazı veriler

Dünyanın en güvenli ülkelerinden biri kabul 
edilen İsviçre aslında pek de güvenli değil 
dersek yeridir. Resmi olmayan verilere göre, 
nüfusu 8,5 milyona yaklaşan İsviçre’de 2,5 
milyondan fazla ateşli silah bulunuyor. Ülkede 
gerçek anlamda ne kadar silah bulunduğuna 
dair net bir veri bulunmuyor. Kayıtlı olmayan 
silahlarla ilgili herhangi bir kayıt merkezi de 
mevcut değil. Milis yapılanmasının yaygın 
olduğu ülkede, askerlik yapan her birey 
askerlik tüfeğini evinde bulundurabiliyor. Son 
yıllarda, evinde silah bulunduran birçok kişi 
silahlarını güvenlik kurumlarına teslim etti. 
Son 15 yılda teslim edilen silah sayısı 110 bin 
olarak açıklanıyor.

• İsviçre’de ateşli silahlardan dolayı 
yıllık olarak ortalama 210 kişi hayatını 
kaybediyor. Buna rağmen silah ruhsatı 
başvurularında sürekli olarak artışlar 
göze çarpıyor. 

• Toplam 1014 intiharın gerçekleştiği 2018 
verilerine göre bu intiharların 210’u ateşli 
silahlarla gerçekleştirilmiş.

• 2017 yılında ateşli silahlarla 50 ayrı ağır 
suç islenmiş. Bunlar arasında cinayet ve 
ağır yaralama da var.

• 2017 yılında silah ruhsatı için 38 bin 
başvuru yapılmış. Bu başvuru oranı 2012 
verilerine göre 13 bin daha fazla.

• Silah ruhsatı başvurularının en yoğun 
olduğu yer, %7,7’lik bir oran ile Kanton 
Aargau. Bunu %6,1 ile Cenevre, %5,9 ile 
Schwyz kantonları takip ediyor. Silah ruh-
satı başvurularının en düşük olduğu yer 
ise; %3,3’lük bir oranla Kanton Zürich.

Federal Hükümet’in yaptığı düzenlemeler 
her ne kadar yeterli olmasa da 19 Mayıs’ta 
yapılacak olan bu oylama için “Evet” demenizi 
tavsiye ediyoruz.
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19 Mayıs’ta İsviçre genelinde, AB Silah Yöner-
gesi (Schengen’in Revize Edilmesi) ve Vergi 
Reformu- AHV-Fonu isimli iki konu halkın 
oyuna sunulacak. Oylamalara dair detayları 
içeriğimizde okuyabilirsiniz.

Burada, AB Silah Yönergesi (Schengen’in 
Revize Edilmesi) ile ilgili oylamaya değinmek 
istiyorum;

Bu oylamayla, İsviçre silah kanunlarına AB 
kanunları gibi, silahların kötüye kullanımıyla 
ilgili yeni önlemler getirilmek istenirken; 
silahların köken takiplerinin yapılması, kara-
borsaya karşı etkin mücadele edilmesi

ve AB direktiflerince reddedilmiş bir silah baş-
vurusu gibi, Schengen ülkeleri arasında geliş-
miş bilgi alışverişi sağlanması hedefleniyor. 

İlgili düzenleme, AB ilişkileri ve yükümlülük-
leri çerçevesinde Federal Hükümet tarafından 
yapıldı ve Federal Meclis ile Senato Meclisi’n-
de de kabul gördü. Silahlarla ilgili bu kısmi 
revizyon ile; yarı otomatik silahlara sahip 
olanlara yönelik bazı sınırlamalar getirilirken, 
silahların kötüye kullanımının engellenmesi 
yönünde de bir dizi önlem alınması hedefle-
niyor.

Federal Hükümet’in oylamaya sunduğu dü-
zenlemeye halkın “Evet” demesi durumunda, 
İsviçre devleti Schengen/Dublin ülkeleriyle 
iş birliğini güvence altına alacak. Kabul 
edilmemesi durumunda ise, diğer üye ülkeler 
ve Avrupa Komisyonu aksi yönde karar ver-
mediği takdirde, İsviçre’nin Schengen/Dublin 
Birliği’nden çıkarılması gündeme gelecek.

Silah lobisi ise düzenlemeye; “Bireysel 
özgürlüklerin ve geleneksel atış sporlarının 
yok olacağı” gerekçesiyle karşı çıkıyor ve Silah 
Direktifi Yasası’nın kabulü ile İsviçre Anayasa-
sı’nı ihlal edileceğini vurguluyor.

Aslında oylama sonucunun, Federal Hükü-
met’in istediği şekilde çıkması durumunda 
dahi, ülkedeki silahlanma durumu ile ilgili 
pek de bir şey değişmeyecek. Sadece yarı 
otomatik silahlara sahip olanlar, atış sporları 
gibi istisnai durumlarda özel izinler almakla 
yükümlü olacaklar.
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Destekleyenler

Federal Hükümet’in ve Parlamen-
to’nun tavsiyeleri “Evet“ yönünde.
Bu kısmi revizyon silahların kötüye 
kullanımının engellenmesine dair 
belirli gelişmeler sağlıyor ve sadece 
belli bir grup silah kullanıcısına yö-
nelik bazı idari değişiklikler getiriyor. 
İsviçre geleneklerine yönelik bir 
tehdit içermiyor. Aynı zamanda Sc-
hengen/Dublin ülkeleriyle iş birliğini 
de güvence altına alıyor.

Federal Hükümet ve Meclis, yeni 
yasanın sadece nüfusu koruyup 
silahların kötüye kullanımını 
engellemeyeceğini, aynı zamanda 
atış sporları gibi İsviçre‘nin gelenek 
ve göreneklerinin de gözetileceğine 
dair garanti veriyor.

Karşıtlar

Referandum Komitesi’nin tavsiyesi 
ise “Hayır“ yönünde. Referandum 
komitesine göre AB Silah Direk-
tifi’nin kabulü İsviçre Anayasası’nı 
ihlal ediyor. Aynı zamanda, silah 

sahibi olma hakkını da ortadan kal-
dırıyor. Bu durumda geleneksel atış 
sporları da mezara gidecek. Teröre 
ve suça karşı savaşa dair yenilikler 
yapmanın bir yararı da bulunmuyor.

Bu konuda aktif bir şekilde çalışan, 
silah lobisi uzantılı “Interessenge-
meinschaft Schiessen Schweiz”, 
AB kanunun kabulüne karşı çıkıyor. 
Bunun korkak bir hamle olduğu ve 
yeni kuralların teröre ve suça karşı 
savaşırken yararlı olmayacağı gö-
rüşünü savunan Interessengeme-
inschaft Schiessen Schweiz, buna 
ek olarak, talep edilen değişiklik-
lerin Federal Anayasa‘ya ve halkın 
arzusuna aykırı olduğunu, İsviçre 
kültürünün derinlerine kök salmış 
atış sporlarının devamının tehdit 
edildiğini savunuyor. 

Yasanın kabul edilmemesi duru-
munda, diğer üye ülkeler ve Avrupa 
Komisyonu aksi yönde karar ver-
mediği takdirde, İsviçre Schengen/
Dublin birliğinden çıkabilir.

Avrupa Birliği, Paris ve Brüksel’deki saldı-
rılardan sonra, kamu güvenliğe yönelik 
tehditleri göz önünde bulundurarak 2017 

yılında silah kullanımı ile ilgili kanunlarını güncel-
lemişti. 

Schengen/Dublin üyesi olan İsviçre de Avrupa 
kanundaki bu değişiklikleri kabul etmeyi planlıyor. 

İsviçre silah kanunlarına, AB kanunları gibi, 
silahların kötüye kullanımıyla ilgili yeni önlemler 
getirilmek isteniyor. Bu önlemlerle öncelikle 
şunlar hedefleniyor;

- Silahların köken takiplerinin yapılması,

- Karaborsaya karşı etkin mücadele edilmesi,

- AB direktiflerince reddedilmiş bir silah 
başvurusu gibi, Schengen ülkeleri arasında 
gelişmiş bilgi alışverişi sağlanması.

Oylama Sorusu

2017/853 (AB) direktifinin AB Silah Direktifi'ne 
(Schengen müktesebatının daha da gelişti-
rilmesi) değiştirilmesiyle ilgili İsviçre ve AB 
arasındaki bilgi alışverişinin onaylanması ve 
uygulanmasına ilişkin 28 Eylül 2018 tarihli 
Federal Kararnameyi kabul ediyor musunuz?
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Mayıs 2019 REFERANDUMLARI
Federal düzeyde 19 Mayıs’a kadar iki konu halkın oylamasına sunulacak. 
Bunlar, AB Silah Yönergesi (Schengen’in Revize Edilmesi) ve Vergi 
Reformu- AHV-Fonu şeklinde. Oylamalara dair detaylar şöyle;

AB Silah Yönergesi 
(Schengen'in Revize 
Edilmesi) Kim, ne diyor?
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Vergi Reformu ve AHV-Fonu (STAF)

Karşıtlar

Şirketlere vergi indirimi Federal 
ve Senato meclislerinde son halini 
aldığında, Genç Yeşiller konuyu 
referanduma götüreceklerini 
açıkladılar. Yeşiller Partisi buna 
destek verirken, gerekli olan 
geçerli 50 bin imza üç ay içerisinde 
toplandı. Referandumun ana 
mesajı; “Şirketlere vergi indirimi 
sayesinde AHV’a kaynak aktarmak 
vergi indirimini daha az zararlı 
kılmamakta.“ şeklinde. 

Düzenleme karşıtlarına göre, 
büyük şirketler için getirilen yeni 
vergi ayrıcalıkları kabul edilemez. 
Nüfus pahasına yapılacak olan 
bu düzenlemeler, eğitim, kreş, 
bakım gibi konularda kayıplara 
yol açacak. Vergileri AHV ile 
ilişkilendirmek yapısal emeklilik 
reformlarını engelleyecek. 
Şirketlere yapılan vergi indirimleri, 
devlet kasalarında açığa sebep 
olacak. Bu, açığı kapatabilmek 
için halka yapılacak hizmetlerin 
kısıtlanması anlamına geliyor.

Destekleyenler

Federal Hükümet ve Parlamen-
to’nun tavsiyeleri “Evet“ yönünde.

Federal Hükümet ve Parlamento’ya 
göre, söz konusu tasarı nüfusun 
tamamına yarar sağlayacak dengeli 
bir çözüm sunarken, tüm şirketler 
için aynı düzenlemeye sahip rekabetçi 
ve uluslararası normlara uygun bir 
vergilendirme sistemi de getiriyor. 
Böylelikle iş yerlerini ve vergi 
gelirlerini garanti altına alıyor. Ayrıca 
AHV’ın güçlendirilmesini de sağlıyor.

Kim, ne diyor?

Federal Hükümet ve Parlamento İsviçre 
refahının iki temel sütununu korumak isti-
yor; rekabete dayalı vergi sistemi ile makul 

AHV-emekli maaşı. Bu iki hedefi gerçekleştirmek 
için ise şu kanun tasarısı geliştirildi;

Uluslararası alana uyum sağlayabilmek adına, bir 
kurumsal vergi reformu ve emeklilik maaşından 
yararlanmadaki artışı karşılayabilmek için AHV’ın 
finansal olarak güçlendirilmesi.

Federal Hükümet tasarının amaçlarını şöyle 
sıralıyor;

  - Ağırlıklı olarak yurt dışında faaliyet gösteren 
şirketlere yönelik vergi ayrıcalıklarının kaldırıl-
ması,

- Her şirket için sabit vergilendirme kuralları 
getirilmesi,

- Araştırma ve geliştirme girişimlerine yönelik 
vergi teşvikleri,

- Kantonlara, bu hedefleri topluluklarının ihtiyaç 
ve özelliklerini göz önünde bulundurarak 
gerçekleştirmeleri için ek bütçeler verilmesi.

Tahmini sayılar, federal ve kantonal düzeylerde 
yaklaşık olarak 2 milyar franklık vergi zararı 
olacağı yönünde. Buna paralel olarak AHV ise, 
yıllık 2 Milyar franklık bir ek ilaveyle güçlendirili-
yor. Bu bütçenin 800 milyonu Federal Hükümet 
tarafından karşılanacakken, geriye kalan meblağ 
şirketlerden ve sigortalılardan temin edilecek.

Referandum bu tasarının aleyhine yönelik olarak 
düzenlendi. Referandum sözcülerine göre bu bir-
leştirilmiş tasarı, büyük şirketlere halkın sırtından 
daha çok vergi avantajı sağlıyor. Ayrıca tasarı, 
ihtiyaç duyulan emeklilik tedbirlerine yönelik bir 
reform da garantilemiyor. 

Oylama Sorusu

Vergi Reformu ve AHV-fonu (STAFF) üzerine 
yapılmış, 28 Eylül 2018 tarihli Federal Yasa’yı 
kabul ediyor musunuz?



kişi Nisan ayı sonunda Kanton Hükümeti 
tarafından belirlenecek. 

Gidecek olan diğer isimler şöyle; Fabio 
Abate (FDP/TI), Isidor Baumann (CVP/UR), 
Roland Eberle (SVP/TG), Joachim Eder 
(FDP/ZG), Peter Föhn (SVP/SZ), Jean-René 
Fournier (CVP/VS), Konrad Graber (CVP/
LU), Werner Luginbühl (BDP/BE) ve Géral-
dine Savary (SP/VD).

Federal Meclis’ten
26 kişi gidiyor
Federal Meclis‘te bulunan 26 isim önümüz-
deki seçimlerde aday olmak istemediğini 
açıkladı. Sayısal olarak en çok çekilme, 8 
kişi ile SVP’den olacak. Bunu 7 kişi ile SP 
grubu takip ediyor.

Orantısal olarak bu durumdan en çok 
etkilenecek olan parti SP. SP’nin 43 Fede-
ral Meclis üyesinin altısında biri gidecek. 
SVP’de ise, grubun 68 üyesinin sadece her 
9 tanesinden biri gidecek. FDP ise, şimdiki 
33 Federal Meclis üyesinden 5‘ini yenile-
yecek. 

CVP grubunda 30 üyeden 4’ü, yedişer üyesi 
olan BDP ve GLP’de ise birer kişi ayrılıyor.

Yeşiller grubundan herhangi bir ayrılma 
olmayacak.

Senato Meclisi’nde dengeler 
değişiyor
46 kişilik Senato Meclisi’nde, özellikle de 
SP grubunda orantısız ölçüde fazlalıklar 
göze çarpıyor. Senato Meclisi’nde şu an 
12 sandalyeye sahip olan SP bunlardan 
6’sını kaybedecek. Senato’da sandalyesi 
olan diğer partilerden biri olan CVP’nin 13 
üyesinden 5’i politik kariyerlerine devam 
etmek istemediklerini ifade ederlerken, 
FDP’nin 12 üyesinden 4’ü, SVP‘nin 6 
üyesinden 2’si, BDP ve Yeşiller’den ise birer 
temsilci geri çekilmek istediklerini beyan 
ettiler.

En az 6 kantonda Senato 
Meclisi temsilcileri 
değişecek
Cenevre’de Liliane Maury Pasquier (SP) 
ve Robert Cramer (Yeşiller), Neuenburg’da 
Raphaël Comte (FDP) ve Didier Berberat 
(SP), Jura’da Anne Seydoux (CVP) ve 
Claude Hêche (SP), Aargau’da Philipp 
Müller (FDP) ve Pascale Bruderer Wyss 
(SP) bundan sonraki dönemde görev 
almayacaklar.

Ivo Bischofberger (CVP/AI) ile Anita Fetz 
(SP/BS) ise geri çekilmek isteyenlerden. Ivo 
Bischofberger’in görevini devralacak olan 

Parlamenter Sarsıntı
Gelecek Seçimlerde 45 Milletvekili Görev Almayacak

Gü
nd

em

İsviçre’de 20 Ekim 
Pazar günü genel 

seçimler yapılacak 
ve 200 kişilik Federal 

Meclis ile 46 kişilik 
Senato Meclisi üyeleri 

seçilecek.

Şu anda görev yapan 
45 parlamenter, bir 
sonraki seçimlerde 

görev almayacaklarını 
açıkladılar. Bunlardan 

19‘u Senato Meclisi, 
26’sı ise Federal 

Meclis üyelerinden 
oluşuyor.
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Çocuk Hakları
İsviçre'de

Travmatik adalet sistemi

Kendilerine yönelik bir adalet sistemi ile 
muhatap olmak çocuklar için oldukça 
rahatsız edici,hatta, travmatik olabiliyor. 
Ancak çocuklar haklarını nasıl talep 
edecekler? 

Olması gereken çocuk dostu bir adalet 
sisteminde çocuklar; yabancı bir yere 
yerleştirilme, sorunlu boşanmalar ya 
da mağdur olarak önemli kararlarda 
devlet tarafından finanse edilen avukat-
lar tutabilmeliler.

Mesela boşanma davalarında, ebeveyn-
ler genellikle kendi çıkarlarını gözeti-
yorlar. Ya da devlet; çocuğu sürece dahil 
etmeden, bizzat bir taraf gibi davra-
narak çocuğun geleceğini etkileyecek 
kararlar alıyor. 

Avrupa Konseyi 2010 yılında, çocuk 
dostu bir yasal sistem oluşturmak için 
yönerge hazırladı. Konsey bu düzen-

İ
sviçre’de 2008 yılında Çocuk Savcılığı 
Derneği (Verein Kinderanwaltschaft 
Schweiz) kuruldu. Derneğin temel 
amacı, avukatlar ve konunun uzman-

ları aracılığı ile çocukların lehine, adalet 
konusunda duyarlılık sağlamak. 

Çocuklar, arayış kapsamında sürekli 
olarak telefonla derneği arıyorlardı. 
Bu aramalar gün geçtikçe çoğalmaya 
başladı.

Dernek çalışmalarına başladığında, 
çocukların bu aramalarına pek de 
hazırlıklı değildi. Derneğin o zamanlar 
çocuklara birebir danışmanlık yapmak 
gibi bir amacı yoktu. Ayrıca, bu alanda 
acil ihtiyaç duyulan bir ombudsmanlık 
sistemi siyaset tarafından da engelle-
niyordu.

Çocukların kendi başlarına bu dernekle 
iletişim kurmaları, konunun acil bir 
ihtiyaç olduğunu ortaya koyuyor.

İsviçre’de adalet sistemi 
çocuklar için yetersiz 
olduğundan dolayı, 
çocuklar birçok kez 
ihtiyaç duydukları 
yardımlarla ilgili 

olarak kendileri arayış 
içerisine girebiliyorlar.

Derya Özgül LL.M.
Hukukçu

d.ozgul@adconsultancy.ch
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1) Ayrımcılığa uğramama hakkı: Hiçbir çocuğa cinsiyet, 
köken, dil, din veya ten rengi nedeniyle ayrımcılık ya-
pılamaz. Sözleşmede yazılı olan hakları kendi yetkileri 
altında bulunan her çocuğu; kendilerinin, anne–baba-
larının veya yasal vasilerinin sahip oldukları, ırk, renk, 
cinsiyet, dil, siyasal ya da başka düşünceler, ulusal, et-
nik ve sosyal köken, mülkiyet, sakatlık, doğuş ve diğer 
statüler nedeniyle hiçbir ayrım gözetmeksizin tanır ve 
taahhüt eder. Çocuğun anne–babasının, yasal vasileri-
nin veya ailesinin öteki üyelerinin durumları, faaliyetleri, 
açıklanan düşünceleri veya inançları nedeniyle her 
türlü ayırıma veya cezaya tâbi tutulmasına karşı etkili 
biçimde korunması için gerekli olan tüm önlemleri alır 
(Madde 2, BM, Çocuk Hakları Sözleşmesi).

2) Çocuğun yararı hakkı: Çocuk hakkında alınan herhangi 
bir kararda çocuğun yararı temel olarak alınma-
lı. Kamusal ya da özel sosyal yardım kuruluşları, 
mahkemeler, idari makamlar veya yaşama organları 
tarafından yapılan ve çocukları ilgilendiren bütün faa-
liyetlerde, çocuğun yararı temel düşüncedir. Çocuğun 
anne-babasının, vasilerinin ya da kendisinden hukuken 
sorumlu olan diğer kişilerin hak ve ödevlerini de göz 
önünde tutarak, esenliği için gerekli bakım ve korumayı 
sağlamayı üstlenirler ve bu amaçla tüm uygun yasal ve 
idari önlemleri alırlar. Çocukların bakımı veya korun-
masından sorumlu kurumların, hizmet ve faaliyetlerin, 
özellikle de güvenlik, sağlık, personel sayısı ve uygun-
luğu, yönetimin yeterliliği açısından yetkili makamlarca 
konulan ölçülere uymaları taahhüt edilmeli (Madde 3, 
BM, Çocuk Hakları Sözleşmesi).

3) Çocuğun yaşama hakkı, hayatta kalma ve gelişme 
hakkı: Her çocuğun temel yaşam hakkına sahip olduğu 
kabul edilir ve çocuğun hayatta kalması ve gelişmesi 
için mümkün olan azami (Sağlık- Eğitim) çaba gösteri-
lir (Madde 6, BM, Çocuk Hakları Sözleşmesi).

4) Katılma Hakkı: Çocuk kendisini ilgilendiren her soru ve 
süreçte kendi fikirlerini ifade edebilmelidir. Fikirleri ka-
rar alma sürecine dahil edilmelidir. Görüşlerini oluştur-
ma yeteneğine sahip olan çocuğun; kendini ilgilendiren 
her konuda görüşlerini serbestçe ifade etme hakkı, bu 
görüşlere çocuğun yaşı ve olgunluk derecesine uygun 
olarak, gereken özen gösterilmek suretiyle tanınmalıdır 
(Madde 12, BM, Çocuk Hakları Sözleşmesi).
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;lemeyi; “Her ne kadar ana prensipler 

uluslararası ve Avrupa düzeyinde 
başarılı bir şekilde kurulduysa da, yar-
gının çocuklara ve gençlere her zaman 
arkadaşça davrandığını söyleyemeyiz” 
şeklinde savunuyor.

Yönergelerin temel hedefi; çocukların 
da bir taraf olarak algılanıp ona göre 
muamele yapılmasını sağlamak ve bu 
yönde ilgili tarafları duyarlı kılmak.

Ombudsmanlık sistemi BM tarafından 
şiddetle öneriliyor 

Ombudsmanlık sistemini Birleşmiş 
Milletler (BM)’de talep ediyor. Birleşmiş 
Milletler Çocuk Hakları Komisyonu, dü-
zenli olarak ülkelere geliştirmeleri gere-
ken noktalarla ilgili öneriler sunuyor. 

2015’de hazırlanan en son raporda 
Komisyon İsviçre’ye, özellikle de çocuk 
hakları için acilen bir ombudsmanlık 
mekanizması oluşturulması ve bağım-
sız bir insan hakları izleme kurulunun 
kurulmasını önerdi. Ancak Federal 
Hükümet’in Aralık 2018’de sunduğu en 
son raporda, çocuklar için ulusal bir om-
budsmanlık sistemi kurulduğuna dair 
vurgular yer almıyor.

Çocuklar hangi haklara sahipler?

Tahminlere göre her yıl 100 bin çocuk 
İsviçre yasal sistemine dahil oluyor. 
Boşanma, ev içi şiddet, iltica prose-
dürleri, yabancı yere yerleştirmeler ya 
da okullardaki sorunlar gibi nedenler 
etkiliyor çocukları. 

Modern dönemlere kadar çocuklar 
ailelerinin, özellikle de babalarının 
mülkü olarak kabul edilirdi. (Bu durum 
Türkiye’de halen böyledir ve çocuklara 
“evebeveynlerinin malı“ yaklaşımıyla 
işlem yapılır). Sonradan bu görüşler de-
ğişmeye başladı. Sonunda, 1989 yılında 
BM Çocuk Hakları Sözleşmesi ile çocuk 
hakları ilk kez dünya çapında belirlenip 
uluslararası bir hukuka bağlandı.

1997 yılında BM’nin bu sözleşmesine 
imza atan İsviçre; “Bu sözleşme, ço-
cukları kendi iradeleri ve istemleri olan 
bağımsız bireyler olarak tanır ve korur. 
Alınacak kararlarda çocukların çıkarla-
rının ilk sırada gözetilmesini kabul eder. 
Böylelikle çocuklar tüzel kişilik olarak 
kabul edilir.” ilkesini kabul etti.

BM Çocuk Hakları Sözleşmesi, ABD 
haricinde dünyadaki bütün ülkeler tara-
fından resmi olarak tanınıyor.

Not: İsviçre’de, hukuki konularda danışmanlık hizmetinden fayda-
lanmak isteyenler yukardaki mail adresimden bana ulaşabilirler. 
Ayrıca Türkiye ile ilgili, tanıma/tenfiz davaları, tapu dava işlemleri, 
tebligat, vekâlet işlemi vs. türünden herhangi bir hukuki süreç 
içerisine giren ya da Türkiye’de hukuki takip yaptırmak isteyen 
okuyucularımız da iletişime geçebilirler.
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Bir diğer Tıp Bayramı kutla-
ması İsviçre Türk Hekimler ve 
Sağlık Çalışanları Derneği İTH-
SAB tarafından gerçekleştirildi.

23 Mart Cumartesi günü 
Zürich’te bulunan Restaurant 
Waid’da yapılan kutlama 
kapsamında sağlık konulu 
sempozyumlar düzenlenirken, 

tedaviler" konulu sunumları 
yapıldı.

Etkinlik sonunda, İTHSAB 
Başkanı Dr. Cankut Yüksel söz 
alarak derneğin gelecekteki 
yapılanmasını vurguladığı bir 
konuşma yaptı ve katılımcılara 
teşekkürlerini iletti.

Spinu’nun "Çocukluk çağında 
tamamlayıcı ve alternatif 
tıbbın yeri", Çocuk Doktoru 
Abdullah Boyacıoğlu’nun 
"Çocuklarda aşıların önemi ve 
bu konudaki yenilikler", Kadın 
Hastalıkları ve Doğum Uzmanı 
Aslı Can Başver’in "Kadın 
hastalıklarından menopoz ve 
doğum kontrolünde hormonal 

İTHSAB üyelerine özel bir 
yemek de verildi.

İlk sempozyum, Prof. Bischof 
Ferrari tarafından,"D3 vitami-
ninin insan vücudu için öne-
mi-eksikliği ve tedavi yolları" 
üzerine yapıldı.

Sempozyumda sırası 
ile; Çocuk Doktoru Sibel 

STAV VE İthsab'dan Tıp Bayramı Kutlamaları

İsviçre-Türkiye Hekimler 
ve Akademisyenler Der-
neği STAV, Tıp Bayramı’nın 
100’üncü yılı ile STAV’ın 
kuruluşunun 25’inci yılını bira 
arada kutladı.

Kutlama çerçevesinde, 16 
Mart’ta Bern’de bulunan 
Schweizerhof Oteli’nde bir balo 
düzenlendi. 

Sempozyumların da yer aldığı 
etkinliğe, İsviçre'nin farklı böl-
gelerinden yüze yakın hekim 

ları anlatıp dernek kurmanın 
gerekliliği ve önemi üzerinde 
durdular. İsviçre’de çalışan 
hekimlerin %30’unun yabancı 
diplomalı olduğu vurgulanan 
konuşmalarda, göçmen hekim 
örgütlenmelerinin önemine 
değinildi.

Gece, keman sanatçısı Ozan 
Şenyaylalar ve grubunun 
sunduğu sanat müziği ziyafeti 
ile sona erdi.

Diş Sağlığı" konulu sunumu 
oldu. Ardından Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi Endokrin Cerra-
hisi Ana Bilim Dalı öğretim 
üyelerinden Doç Dr.med. 
Serkan Teksöz mikrofonu 
alarak, "Tiroid cerrahisindeki 
yenilikler" konulu bir sunum 
gerçekleştirdi. 

Sempozyumlardan sonra gala 
yemeğine geçildi. Bu bölümde 
söz alan kurucu üyeler, derne-
ğin kuruluş dönemindeki şart-

katıldı. Etkinlikte, T.C Bern 
Büyükelçisi İlhan Saygılı da, 
eşi Bengü Saygılı ile birlikte 
yer aldı.

STAV Başkanlığı görevini yü-
rüten Doç.Dr. med. B. Nazan 
Walpoth'un açılış konuşması 
ile başlayan balo sonrasın-
da sempozyum bölümüne 
geçildi.

İlk sempozyum, STAV Yönetim 
Kurulu Üyesi Prof.dent. Ayşen 
Azak Nekora’nın, "Yaşlıların 

STAV 25'inci yılını kutladı

İTHSAB'dan Sempozyum Ağırlıklı Kutlama
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Bu Proje, Bundesamt für Gesundheit - Tabakpräventionsfonds, Institut für Sucht- und Gesundheitsforschung ISGF, Public Health Services ve HaberPodium tarafından desteklenmektedir. 

Dernekler bünyesinde ya da dernekler dışında oluşturulacak 
olan 6 kişilik gruplarla ücretsiz sigara bırakma kurslarına 
başlanabilir.

Sigarayı bırakma 
yöntemleri 
hakkında 
bilgilendirilmek 
ve sigara içme 
alışkanlıklarınızı 
değiştirmek Ücretsiz 

danışmanlık ve bilgi 
hizmetlerimizden 
faydalanmak için 

Tel: 076 343 80 74
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Kantonal Seçimlerde
Tercih Sol Oldu
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Geçtiğimiz Mart ayında Appenzell Ausserrhoden, Zürich, Luzern ve Basel-
Landschaft kantonlarında yaşayanlar, 2019-2023 yılları arasında görev 
alacak olan Kanton hükümetleri ile Kanton meclislerini seçtiler.

SP, Liberal Yeşiller (GLP) ve Yeşiller Partisi‘nin başarılı çıktığı bu seçimlerin 
kaybedenleri SVP, FDP ve CVP gibi sağ partiler oldu.

Seçimlerde solun oylarının artışı, Şubat ayında yapılan küresel 
ısınma karşıtı eylemlere bağlanıyor. İsviçreli gençler, bu dönemde 
İsviçre’nin 13 farklı şehrinde, "Klimastreik Schweiz" adı altında eylemler 
gerçekleştirmişlerdi. Sosyal medya ağları ve web sayfaları üzerinden 
organize edilen bu eylemlere binlerce kişi katılırken, SVP ve FDP gibi 
sağ partiler bu eylemlere karşı çıkmışlardı.

Seçim sonuçları kantonlara göre şöyle oldu;

Basel-Landschaft

SP’li Kathrin Schweizer Kanton yönetiminde

31 Mart’ta, Basel-Landschaft Kantonu’nun beş 
üyeli Kanton Hükümeti ile 90 üyeli Kanton Mec-
lisi seçimleri yapıldı. Burada yapılan seçimlerin 
galibi SP oldu.

FDP’li Sabine Pegoraro’dan boşalan Kanton 
Hükümeti koltuğuna, oyların 37.187’sini alan 
SP’li Kathrin Schweizer oturdu.

Bu görevini 15 yıldır yürüten Sabine Pegoraro, 
yeniden aday olmayacağını açıklamıştı. FDP, 
buradan boşalan koltuğu, Federal Meclis üyesi 
Thomas Courten’i aday gösteren SVP’ye bırak-
mak istiyordu.

Yönetime seçilen diğer isimler ise şöyle; An-
ton Lauber (CVP), Isaac Reber (Yeşiller), Monica 
Gschwind (FDP), Thomas Weber (SVP).

Appenzell Ausserrhoden

SVP 5 sandalye kaybetti.

Appenzell Ausserrhoden Kan-
tonu’nda 17 Mart’ta gerçekleşen 
seçimlerde 19 Kanton Meclisi 
üyesi belirlendi.

Bu seçimlerde; FDP 5, EVP 
2, SVP 4, CVP 2, PU 3, SP 3 
sandalye kazanırken, seçimin 
kaybedeni SVP oldu. SVP bu 
seçimlerde 5 sandalye kaybetti. 
SVP’de olan bazı belediyeler 
Bağımsızlara geçti.

Yapılan bu seçimlerde 
SVP önemli kayıplar 
yaşarken, 90 üyeli 
Kanton Meclisi’nde 
sandalye dağılımı 
şöyle oldu;

SP : 22 (+1)

SVP : 21 (-7)

FDP : 17 (-)

Yeşiller : 14 (+6)

CVP : 8 (-)

EVP : 4 (-)

GLP : 3 (-)

Orta : 1 (+1)

BDP : 0 (-1)
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Kathrin Schweizer
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Kantonal Seçimlerde
Tercih Sol Oldu

Luzern

Yeşiller, Korintha Bärtsch ile Kanton 
yönetiminde.

Luzern Kantonu’nda 2015 yılında 
gerçekleşen seçimler, sol kesim 
tarafından kötü sonuçlanmış, SP o dönem 
hükümetteki koltuğunu koruyamamıştı. 
31 Mart’ta yapılan seçimlerde buradan bu 
kez de Yeşiller güçlü çıktı. Yeşillerin adayı 
olan Korintha Bärtsch Kanton yönetimine 
girmeyi başardı. 

Kanton yönetimine giren diğer isimler ise; 
CVP’den Guido Graf ve Reto Wyss, FDP’den 
Fabian Peter, SVP Paul Winiker oldu.

Aynı tarihte 120 kişilik Kanton 
Parlamentosu’da seçildi.

Bu seçimlerde, SP, Yeşiller ve Liberal 
Yeşiller (GLP) ek olarak 14 sandalye 
kazanırken, CVP, SVP ve FDP’den oluşan 
sağ partiler önemli kayıplar yaşadı.

Zürich

Martin Neukom’dan sürpriz çıkış.

24 Mart‘ta yapılan Zürich Kanton Hükümeti 
ile Kanton Meclisi seçimlerinde Yeşiller ve 
Liberal Yeşiller (GLP) önemli başarılar elde 
ettiler.

Daha önce Zürich Kanton yönetiminin yedi 
koltuğundan ikisi boşalmış, Sağlık Direktörü 
Thomas Heiniger (FDP) ile İnşaat Direktörü 
Markus Kägi (SVP) bir sonraki dönemde 
görev almak istemediklerini belirtmişlerdi.

SVP, boşalan koltuğunu Federal Meclis 
üyesi Nathalie Rickli ile doldururken, FDP’li 
Heiniger’in yerine, Yeşillerin adayı Martin 
Neukom, sürpriz bir çıkış yaparak seçildi. 

Böylece, bugüne kadar Kanton yönetiminde 
hep 2 sandalyeye sahip olan FDP ilk kez 
sandalyelerden birini kaybetmiş oldu.

Kanton Meclisi

180 kişilik Kanton Meclisi seçimlerinin 
kazanları yine Yeşiller ile Liberal Yeşiller 
(GLP) oldu. Her iki parti ek olarak 9’ar 
sandalye kazandı.

Seçimin kaybedenleri ise, toplamda 12 
sandalye kaybeden SVP, FDP ve CVP’den 
oluşan sağ partiler oldu.

Kanton Meclisi’ndeki 
sandalye dağılımları 
şöyle şekillendi; 

SVP : 45 (-9)

SP : 35 (-1)

FDP : 29 (-2)

Yeşiller : 22 (+9)

GLP : 23 (+9)

EVP : 8 (0)

BDP : 0 (-5)

EDU : 4 (-1)

CVP : 8 (-1)

AL : 9 (+1)

Seçim sonucunda 
ortaya çıkan Kanton 
Meclis dağılımı şöyle 
oldu;

SVP : 22(-7)

CVP : 34 (-4)

FDP : 22 (-3) 

GLP : 8 (+3) 

SP :19 (+3) 

Yeşiller : 14 (7) 

Genç Yeşiller: 1

Martin Neukom

Korintha Bärtsch

17
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Dr. med. Fikret Zengin

Göç üzerine araştırmalar yapan 
Shmuel Eisenstadt göçün nedenleri 
üç ayrı başlıktan toplamıştır;

Gü
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G
öçün tarihi insanlık tarihi 
kadar eskidir. Özellikle 
20’inci ve 21’inci yüzyıllarda 
yaşanan iki dünya savaşı 

döneminde göç önemli bir olgu oldu. 
Göçün sebeplerinden biri de, politik 
ve ideolojik düşüncelerinden dolayı 
bireylerin kendi ülkelerinde yaşama 
şanslarının az veya hiç olmamasıdır. 
Yaşanan tabiat felaketleri de göçe 
neden olan etkenler arasındandır.

Göç süreçleri oldukça karmaşıktır. 
Bu durum sadece göç edenleri 
etkilemez, aynı zamanda göç 
ettikleri ülkeleri ve oradaki insanları 
da etkiler. 

Savaşlardan, hastalıklardan, doğa 
felaketlerinden ve açlıktan kaçan 
göçmenlerin ve göçmen ailelerin 
fiziksel varlığı, yaşadıkları ülkelerde 
artık güvenli olmamaları. 

Çeşitli politik, ideolojik düşünceler 
veya dini inançların yaşanan ülke-
lerde baskı altında tutulması veya 
yasaklanması.

Göçmenlerin, yaşadıkları ülkelerde 
kendi kişisel materyal ve ekonomik 
ihtiyaçlarını yeterli derecede karşıla-
yamamaları.
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Zaman boyutu, göçün geçici veya 
sürekli olduğunu değerlendirir.

Göçün Formları iç göç, enternasyonal 
göç, zincirleme göç şeklindedir. Göç 
ile birlikte, göçmenlerle göç alan 
ülkedeki insanlar arasında sosyal bir 
ilişki ve etkileşim ortaya oluşur. Buna 
"sosyal interaksiyon" (iletişim) denir. 
Bu durumda bireyler birbirlerini etki-
leyip yönlendirirlerken, aynı zamanda 
da birbirilerine tepkiler gösterirler. Bu 
sosyal etkileşme kendisini genellikle 
rekabet, çatışma ve asimilasyon 
şeklinde gösterir. 

Rekabet temel sosyal iletişimlerden 
biridir. Tüm canlılar arasında var 
olan rekabet olgusu aynı zamanda 
çatışmalara da sebep olur. 

Çatışmalardan sonraki safha uyum 
(Akkommodasyon) ve asimilas-
yondur. Bu rekabet yasalarla ve 
toplumsal kurallarla nispeten kontrol 
altında tutulmaya çalışılır. Bununla 
ortaya çıkacak olan dengesizlikler 
ve eşitsizlikler önlenir. Bu kontrol, 
sonsuz olmayan kaynakların top-
lumsal olarak eşit bölüştürülmesini 

diğer elektronik eşyalar alıp kullan-
maya başlar. Bu da kendisinde bir 
sevinç durumu yaratır. Daha sonra 
da iç dünyasının yeni ortama uyum 
sağlaması için olayları yeniden, 
değişik bir perspektifle algılanması 
ve değerlendirmesi gerekir. 

Göçün nüfusa etkisi

Göç, ülkelerdeki nüfus yapısını da 
değiştiriyor. ABD’ye 1962 yılına kadar 
göç edenlerin %82’si Avrupa’dan 
gidenlerde oluşuyordu. Şimdi ise, gö-
çenlerin %80’i Latin Amerika ve Asya 
ülkelerinden gelenlerden oluşuyor. 
Bugün İsviçre nüfusunun %22’sini 
göçmen ya da göçmen kökenliler 
oluşturuyor. 

Ekonomi, sosyoloji, psikoloji, politika, 
hukuk, yönetim, tıp gibi birçok alan 
göçle ilgileniyor. Yani göçün tek bir 
tarifi yok. 

Göçün sosyolojik alana etkisi

Bertz Ronzani göçü; "Kişilerin bir top-
lumsal sistemden diğer toplumsal bir 
sisteme girmesiyle birlikte meydana 
gelen direk- in direk ilişki ve sistem 
değişikliği" olarak tarif ediyor. Bunun 
yanında; göçte yer, zaman, göçe ne-
den olan olaylar ile göçün büyüklüğü 
de önemlidir. Göçteki yer boyutu, gö-
çün kırsal alandan şehre, bir ülkeden 
diğer bir ülkeye veya bir kıtadan diğer 
bir kıtaya olan göçleri değerlendirir. 

Akkommodasyon: Fransizca kökenli 
bir kelime olan Akkommodasyon, 
uyum anlamına geliyor. Burada kişi iç 
dünyasını yeni şartlara, yeni algılarla, 
uyumlu hale getirmeye çalışır. İlk 
olarak dış çevredeki olaylara uyum 
sağlarken, buzdolabı, tv, araba ve 

sağlarken, ortaya çıkacak olan sosyal 
dengesizlikleri de önler. 

Rekabet durumu, göçmenlerle yerli 
halk arasında çelişkilere, çatışmalara, 
sosyal dışlanmaya, ayrımcılığa ve ırk-
çılığa sebep olabiliyor. Bu, yerli halkın 
göçmenleri kendilerine tehdit olarak 
algılamaya başladıklarının işaretidir. 
Bu süreçte kişisel temaslar yoktur.

Temaslar çatışma sürecinde oluşur. 
Bu süreç gruplar tarafından bilinçli 
olarak algılanır ve kişilerde derin 
duygusallıklara ve gerginliklere 
sebep olur. Burada kişiler toplum 
içindeki sosyal statülerini, yetkile-
rini, üst-alt kademe pozisyonlarını 
kullanarak bu çatışmayı yönetir-
ler. Örneğin iş yerindeki birtakım 
zorluluklar, işlerin azalması, tekniğin 
artması ve iş yerini kaybetme 
korkusu gibi faktörler ilk olarak göç-
menlere yansıtılır. Bu da göçmenlere 
karşı mobbing, dışlama, ırkçılık ve 
ayrımcılığı arttırır. Böylesi durumlar 
göçmenlerde psikolojik hastalıkların 
ortaya çıkmasını tetiklerken, öfke, 
sıkıntı ve işini kaybetme korkusu 
gibi durumlara vesile olur.

Akkültürasyon: Göçmenlerin kendi 
kültürlerinden baskın kültürün etki-
leri altına girmeleri ile birlikte, göç-
men ülkesindeki değer yargılarını ve 
kurallarını almaları- benimsemeleri 
sürecine akkültürasyon deniliyor. 
Artık bu kültür ne geleneklerine 

Göçle ilgili bazı tanımlar
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yaşanır. Sonuçta da kişilerde, ağır 
psikotik etkiler, madde bağımlılıkları, 
ağır kişilik bozuklukları ve sosyal 
uyum bozuklukları gibi sorunlar 
ortaya çıkabilir.

Radikal gruplara yönelim: İçinde 
yaşadığı toplum tarafında kabul 
görmeyen göçmenler kendilerine bir 
yön arayışına girerler ve genellikle 
kendilerini radikal grupların içerisinde 
bulurlar. Bu radikal gruplar içerisin-
de, kendilerinde eksik olan kabul ve 
aidiyet duygusunu tadarlar. Toplum 
tarafından kabul görmeme, sosyal 
dışlama ve ayrımcılık gibi etkenlerle 
karşı karşıya kalan bireyler, içinde 
yaşadıkları topluma karşı öfke ve 
nefret geliştirirler. 

Radikal gruplar, bu durumda olan 
göçmenleri çok kolay bir şekilde 
kendilerine çekerler. Radikal gruplar 
onlara, "Biz” duygusu üzerinden 
bir kimlik vererek, kendi amaçları 
için bu insanları kullanırlar. Buna 
örnek olarak radikal İslami grupları 
verebiliriz. 

Bu tür radikalleşmelerin önüne 
geçmek için, göç alan ülkelerin 
göçmenlere aidiyet duygusunu 
vermeleri, göçmenlere ayrımcılık 
yapmamaları ve göçmenleri 
dışlamamaları gerekir. Göçmenlerin 
entegre olmaları için gerekli 
zeminin hazırlanması çok önemlidir. 
Çünkü entegrasyon, göçmenlerin 
ve yerli halkın gelecekte birlikte 
yaşamalarının temel taşıdır.

Bir sonraki yazımda bu kez de göçün 
psikolojik etkilerine değineceğim.

ise, entegrasyon için motive olmalı, 
içinde yaşadıkları toplumun dilini 
öğrenerek toplum kurallarına saygı 
duymalıdırlar.

Segregasyon ve separasyon: Sep-
regasyon ve separasyon kavramları, 
azınlık gurubun dıştan gelen baskıyı 
azaltmak için, baskın olan toplumdan 
uzak durması ve bu gruba ait bireyle-
rin ilişiklerini sadece kendi aralarında 
sürdürmesi anlamında kullanılıyor.

Toplumsal baskıdan dolayı çoğunlu-
ğun, hakim toplumdan geri çekilip 
kendi arasında kalmasına sepregas-
yon, kendi isteğiyle ve bilinçli olarak 
çoğunluk toplumun kültürel etkisinde 
kalmamak için geri çekilip kendi 
aralarında yaşaması durumuna ise 
seperasyon deniyor. 

Göçmenler burada, kendi kültürel 
değer yargılarını kaybetmekten ve 
asimile olmaktan korktukları için 
kendi kabuklarına çekilirler.

Geri çekilme ve kendi aralarında 
yaşama bir süre sonra gettolaşmaya 
ve paralel toplumun oluşturması-
na sebep olur. Bu durumda grup, 
okul, alışveriş, yeme-içme gibi tüm 
ihtiyaçlarını kendi arasında gidermeye 
çalışır.

Marginasyon: Marginasyonda 
göçmenler hem kendi kültürüne 
olan bağları hem de yaşadıkları 
yerli toplumla olan ilişkileri 
kaybetmişlerdir. Bunu çatısız bir eve 
benzetebiliriz. En kötü çatılı ev, çatısız 
evden daha iyidir. 

Burada bireylerde yabancılaşma 
etkisi ortaya çıkar ve kimlik kaybı 

sahiptir ne de egemen kültürün 
formlarina…

Akkültürasyon kendini bireylerde 
değişik şekilde gösterir. Bunlar; 
asimilasyon, entegrasyon, segrasyon, 
separasyon, marginalizasyon olarak 
başlıklandirilabilir;

Asimilasyon: Asimilasyon sürecinde 
göçmenler kendi kültürel kimlikle-
rini ve değer yargılarını kaybederler. 
Bunun yanında baskın olan kültür 
tarafından emilirler. Kişi kültürel 
kimliğini kaybettiği için yönünü de 
kaybeder. Bu süreçte güven kaybı 
yasayan bireyler, yeni kişiliklerinin 
tanımlanması ile birlikte korku du-
rumu da yaşarlar. Bunun sonucunda 
ise kişilerde psikolojik rahatsızlıklar 
ortaya çıkar.

Entegrasyon: Entegrasyonda göç-
menler kendi kültürel davranışlarını 
ve değer yargılarını korurlarken, gel-
dikleri ülkenin değerlerine de olumlu 
yaklaşırlar. Ülkenin dilini, kültürünü, 
değer yargılarını ve tarihini öğrenerek 
ülkede olan biteni algılar. Göçmenler, 
içinde yaşadıkları topluma uyum 
sağlamak isterler.

Bu süreçte yerli toplum tarafından 
uygulanan dışlama, ayrımcılık, ırkçılık 
ve toleranssızlık, göçmenlerin bu 
süreci kesip uyumu yarıda bırakma-
larına neden olabilir. Entegrasyon, 
sistemin bütün parçalarının birbiriyle 
uyum içinde olması durumunda daha 
etkili olur.

Bu durumda ilk olarak yerli toplum 
göçmenlerin ülkeye entegrasyonu 
için zemin hazırlamalı. Göçmenler 
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Mit Lesungen, Diskussionen, Essen und Musik

Ort: Ref. Kirchgemeindehaus Töss, Stationsstrasse 3a, 8406 Winterthur

Datum:
Samstag, 25. Mai 2019

11.30-18.00 Uhr

Organisiert von

Ort: Ref. Kirchgemeindehaus Töss, Stationsstrasse 3a, 8406 Winterthur

Eintritt 

15 Sfr.

Granatapfel
Anatolisch-schweizerischer Literaturtag
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İngilizce bir kelime olan 
Burn-out "tamamen yanmak" 
anlamına geliyor ve tüken-

mişlik sendromu olarak tarif 
ediliyor.

Tükenmişlik sendromunun 
belirtileri; yorgunluk, aşırı 
zorlanma, isteksizlik, bedensel 
şikayetler, enerji ve güç kaybı 
ile başarısızlık şeklindedir.

Sendrom, sosyal mesleklerde 
çalışan, tüm enerjisini işine 
ve ailevi sorunlarına vererek 
kendini ikinci plana koyan 
bireylerde daha fazla görülüyor. 
Buradaki temel kaygı, iş haya-
tında daha hızlı olmak ve elde 
edilmiş başarıyı kaybetmemek 
üzerine kuruludur. Kişi bu kaygı 
doğrultusunda, var gücü ile 
gece- gündüz çalışır.
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Bahar Yıldırım
Sağlık Uzmanı
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Belirtiler

Bedensel şikayetler

• Mide ağrısı ve mide 
krampı

• Baş ağrısı 

•  Sırt ağrısı 

•  Kaslarda sertleşme 

•  Bağışıklık sisteminde 
zayıflama

•  Erneji kaybı 

•  Uyku bozukluğu 

Duygusal belirtiler

• Ümitsizlik hissi 

• Özgüven kaybı 

• Kendini değersiz 
hissetme 

• Aşırı şüphecilik 

• Huzursuzluk 

• Aşırı duygusalık

Davranışsal belirtiler

• Çabucak sıkılmak 

• Dikkatini verememek 

• Karar vermede 
güçsüzlük yaşamak

• Sinirlilik 

• Alınganlık

• Çevresel ilişkilerde 
bozulma 

Önlemler

• "Hayır" diyebilme 
yeteneğini keşfetmek.

• İş zamanı ile özel 
zamanı birbirinden 
ayırmak. İşteki sorunları 
işyerinde bırakmak. 

• Kendi sınırlarını bilmek. 
Enerjiyi kendi bedeni 
ve ruhu için harcayarak 
dinlenmek. 

• Piskolojik ve bedensel 
olarak dinlenmek.

Tükenmişlik sendromu 4 
evreden oluşuyor; 

Kişi ilk evrede işine 
yüksek bir motivasyonla 
başlarken yoğun bir 
enerji harcar.

İkinci evrede, iş ile ilgili 
istek ve zevk azalmaya 
başlarken, kısa sürede 
pes eder.

Üçüncü evrede, 
umutsuzluk ve yetersizlik 
duygusuna kapılan 
birey artık kimseye 
güvenilmeyeceğini 
düşünür.

Dördüncü evrede, 
isteksizliğe ve 
umutsuzluğa kapılıp 
mutsuz olur. Bu aşamda 
kendine olan güveni 
sorgulamaya başlayan 
birey, kendine olan güveni 
yitirir. Sonuç olarak 
da sosyal çevreden 
uzaklaşıp yalnızlaşmaya 
başlar.
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Bu yılki Sechseläuten’a ilk kez yabancı bir şehir misafir 
oldu. Fransa’nın Strasbourg şehri... Bu vesile ile geçiş 

alayında, Zürich ile Strasbourg arasında yapılan tarihi darı 
yolculuğunu simgeleyen tekneyeye 

de yer verildi.

Festivalin bu yılki şeref konuğu, 
Federal Hükümet’in yeni üyesi 

Karin Keller-Sutter oldu. 
Keller-Sutter’a, Zürich Şehir 

Belediyesi Başkanı Corine 
Mauch, Eski bakanlardan 

Johann Schneider Ammann, 
Zwingli filminin yönetmeni Stefan 

Haupt ve Strasbourg Belediye 
Başkanı Rolan Ries eşlik etti.

Saat 15.00’te başlayan geçiş 
alayının ardından, saat 18.00’de 

Bellevue’de bulunan büyük 
alanda, yapay kardan 

adam “Böögg“ ün yakılmasına 
başlandı. Böögg’ü ateşleyen isim 
ise Strasbourg Belediye Başkanı 
Rolan Ries oldu. Bu sırada farklı 
gruplardan oluşan atlılar yanan 

ateşin etrafında dönmeye 
başladılar.

Zwingli’ye gönderme 

Zürich şehri Sechseläuten’de bu yıl, 500 yıl 
önce Ulrich Zwingli’nin Grossmünster Kilisesi’nde papaz 

olarak görev alması vesilesiyle, reform hareketinin 
500’üncü yılını da kutluyor. Bu nedenle Böögg’ün kafasına 

Zwingli’nin temsili şapkası takıldı. Böögg'ün tamamen 
yanması 17 dakika 44 saniye sürerken, bu durum yaz 

ayının uzun geçeceği şeklinde yorumlandı. 

2019 yılı geleneksel 
Zürich ilkbahar festivali 

"Sechseläuten" 8 Nisan Pazartesi 
günü renkli görüntülerle kutlandı. Renkli 

bir geçiş alayıyla başlayan festivali binlerce kişi 
izledi. 3 saat süren geçiş alayına, 

yaklaşık 5 bin kişi katıldı. 



24 15 Nisan 2019 / Sayı 68

Po
rt

re

Winterthur’da, Töss’te bir market 
vardı. Lütfü Cebecioğlu isimli biri 
çalıştırıyordu burayı. Ben ondan 
birkaç kez kuzu eti almıştım. 
Son gidişimde bana; “Gel burayı 
sana vereyim“ dedi. Ben de; “Bu 
benim hiç anlamadığım bir alan, 
yapamam. Hem sen beni burada 
üçüncü kezdir görüyorsun, neden bir 
başkası değil de ben?“ diye sordum. 
O da bana; “Senin yıldızın bana 
şirin geldi. Güler yüzlüsün. 
Bu işi becerebileceğine 
inanıyorum. 

Zeynel Demir’in, tesadüfi olarak bu diyalogla 
temelini atmaya başladığı işletmesi şu an 
yıllık 30 milyon frank gibi bir ciroya erişmiş 

durumda. Sıfırdan başladığı işi bugün Holding 
seviyesine eriştiren Zeynel Demir’in başarı 
hikayesi, kısa sürede herkesin dikkatini çekti. 

Bugün, İsviçre’de yaşayan ve ender nitelikte 
görülen başarılı göçmen kökenli girişimcilerden 
biri olan Zeynel Demir, İsviçre medyasında; 
“Dönerin İmparatoru“, “Döner Kralı“ olarak 
yer ediniyor. İsviçre’de artık Royal Döner’in ya 
da Zeynel Demir’in ismini duymayan yok gibi. 
Öyle ki, bir zamanlar Sulzer ya da Rieter ismiyle 
anılan Winterthur şehri şimdi Royal Döner AG 
ile anılır oldu. Şu an yaklaşık 100 kişiye çalışma 
olanağı sağlayan firma, 2 yıl önce temeli atılan 
yeni yerleşkesinde, yeniliklerle birlikte büyümeye 
devam ediyor.

1987 yılından bu yana İsviçre’de yaşayan Zeynel 
Demir ile İsviçre’deki yaşamı ve ticari başarıları 
üzerine konuştuk. Demir, ilk olarak İsviçre’ye 
gelişini anlatıyor;
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“1987 yılında Winterthur’da iltica 
başvurusunda bulundum ve iki 
hafta kadar bir kampta kaldım. 

Sonra da, bir arkadaşımın vesilesi 
ile İsviçrelilerle birlikte bir WG (top-
lu yaşam yeri) evinde yaşamaya 
başladım. Burada 6 yıl kaldım. 

Bu dönemde iltica prosedürleriyle 
uğraşmam gerektiği için 1,5- 2 
yıl kadar çalışamadım. O dönem 

ilginç şeyler oldu. İltica başvurum-
dan 7-8 ay kadar sonra İzmit’in 
Kandıra ilçesinin karakoluna bir 

baskın olmuş. Dönemin valisi olay 
sonrasında Milliyet gazetesine 3 
gün üst üste açıklama yapmış ve 
benim adımı vermiş. Açıklama; 
“Zeynel Demir Suriye tarafın-

dan grubuyla gelerek buradaki 
karakolu bastı ve geri Suriye’ye 

gitti.“ şeklinde. O zamanlar “2000’e 
Doğru“ isimli bir dergi vardı. Bu-
rada benimle bu konu hakkında 
röportaj yaptılar. Durumu onlara 
anlattım. O tarihte ben buraydım 
ve iltica prosedürüm devam edi-
yordu. Valinin yaptığı açıklamalar 
doğru değildi. Daha sonra burada-
ki arkadaşlarım bu durumu iltica 
davama bakan kuruma bildirdi-
ğim takdirde oturumumu daha 
çabuk alabileceğimi söylediler. 
Ben de öyle yaptım ve gazetede 
hakkımda çıkan kupürleri onlara 
gönderdim. Bir süre sonra ilginç 
bir cevap geldi iltica kurumun-

dan. Bana; “Sen burada olduğun 
halde Türkiye’de eylem oluyor ve 
yetkililer bu eylemi senin yaptığını 
söylüyorlar. Bizim kriterlerimize 
göre, bu senin bir terör eylemi 

gerçekleştiğin anlamına geliyor.” 
dediler. İltica davam bu tartış-

maların gölgesinde 10 yıl sürdü. 
Avukatlarımın duruma birçok 

kereler müdahale etmelerine rağ-
men hiçbir şey değişmedi. Baktım 

iş hayatımda sürekli önüme 
çıkıyor ve sorun yaşıyorum hep. 

Bu sorunları çözmek için davama 
bakan komisyondan bir rande-
vu isteyip; “Size gelip kendimi 

anlatmak istiyorum“dedim. Gittim, 
12 kişilik bir heyetin karşısında 

konuşup, durumumu anlattım. O 
görüşmeden 1,5-2 ay kadar sonra 

da oturumumu verdiler.

 İsviçre’ye gelişiniz nasıl 
oldu?

Sağlık sorunlarımdan dolayı ilk 
olarak Yunanistan’a gitmiştim. 
2 yıl kaldım burada ve bir dizi 
ameliyat geçirdim. Daha sonra 
Almanya’ya, Achen’da bulunan 
bir hastaneye gittim ve burada 
yeniden ameliyat oldum. 
Biraz iyi olunca geri Türki-
ye’ye dönmek istedim. Ama o 
sırada burada olan musahibim 
Hüseyin Sevinç beni İsviçre’de 
kalmam konusunda ikna etti 
ve burada kaldım.

 Geldiğiniz dönemde 
ortam nasıldı burada?

Ortam gayet iyiydi o dönemler-
de. Ayrımcılık, ırkçılık pek yoktu. 
Yabancılara yönelik bir ilgi 
vardı. Buraya geldikten 2 hafta 
sonra İsviçrelilerle eve çıkmam 
bunun en güzel örneğidir. Her 
şeyimizle ilgilendiler, yardımcı 
oldular, dili öğrettiler, iş bulmaya 
çalıştılar. Örneğin ailemle 
görüşemiyordum, onlara dave-
tiye gönderip buraya getirdiler. 
Benim için buradan kalkıp 
anne-babamı görmeye gittiler. 
Aramızda çok iyi bağ oluştu.

 Döner sektörüne girişini-
ze gelelim...

İlticacı statüsü taşıdığım 10 yıllık 
süre içinde birçok yerde çalış-
tım. İlk olarak Lindenberg’de 
bulunan bir hastanede yardımcı 
aşçı olarak işe başladım. Bura-
da çalışmaya başlamamın ikinci 
haftasında apandisitim patladı 
ve ameliyat olmak zorunda 
kaldım. Prosedürü bilmediğim 
için Winterthur Hastanesi’nde 
ameliyatımı oldum. Lindenberg 
Hastanesi’ndeki yöneticiler 
Winterthur Hastanesi’nde 
ameliyat olmama pek sıcak 
bakmadılar. İyileşip yeniden 
çalışmaya gittiğimde, artık 
orada çalışamayacağımı söyle-
diler bana. Deneme süresinde 
hasta olduğum gerekçesiyle 
işime son verdiler. Daha sonra 
Kemptthal’de bulunan Möven-
pick’te 6-7 ay kadar çalıştım. 
Orada bulaşık yıkıyordum. O 
dönem aylıklar düşüktü ama 

geçinebiliyorduk. 1900 frank 
kadar bir maaş veriyorlardı 
bize. Sonra baktım bu parayla 
geçinemiyorum, çalışma ko-
şulları da ağırlaşmaya başladı, 
çıktım oradan. Oerlikon’da bir 
inşaat firmasında, izolasyon 
işlerinde çalışan bir arkadaşıma 
iş aradığımı söyledim. Bana; “ 
Gel, birlikte çalışalım. Firma sa-
hiplerinden ikisi ile ben çalışıyo-
rum sadece. Gel, 2 patron 2 işçi 
şeklinde çalışalım burada“ dedi. 
Orada 5,5 yıl kadar çalıştım. O 
sıra Winterthur’da, Töss’te bir 
market vardı. Lütfü Cebeci-
oğlu isimli biri çalıştırıyordu 
burayı. Erzincanlıydı kendisi. 
Ben ondan bir kaç kez kuzu eti 
almıştım. Son gidişimde bana; 
“Gel burayı sana vereyim, sen 
işlet” dedi. Ben de şaşkınlıkla; 
“Bu benim anlamadığım bir 
alan, yapamam, ne kasaplıktan 
ne marketçilikten ne de döner 
işinden anlarım.“ dedim. O da; 
“Sedef hastalığım ve sağlık 
sorunlarım var. Bundan dolayı 
insanlar gelmiyor bana. Müşteri 
kaçırıyorum hep. Çocuklarda 
mesleklerini yaptılar, gelmi-
yorlar buraya artık“ dedi. Ben 
de ona;“Sen beni üçüncü kezdir 
görüyorsun burada. Neden 
başka biri değil de ben?“ diye 
sordum. O zaman bana; “Senin 
yıldızın bana şirin geldi. Güler 
yüzlüsün, bu işi becerebilece-
ğine inanıyorum“ dedi. Ona; 
“Peki bu işi nasıl yapağım?” diye 
sordum, bana; “Öğretirim sana” 
dedi. Sonra para meselesini 
sordum; “Kazanırsan parayı 
verirsin, kazanamazsan da 
ana sütü gibi helal olsun sana. 
Senden hiçbir hak istemiyo-
rum, kağıt-kürek, hiçbir şey de 
yapmıyorum.“ dedi. 

Bu görüşmeden sonra baş-
ladım oraya. Sağ olsun Lütfü 
Cebecioğlu, söz verdiği gibi iki 
yıl kadar yardım etti, öğretti 
bana. O dönem sosyal çevre 
çok iyiydi, çok alışverişe gelen 
vardı bize. Fiyatlar da uygundu.

Hafta sonları kimi zaman 5-6 
kasap çalıştırıyorduk. Burada 
yavaş yavaş, kendimiz için 
döner yapmaya da başladık.

Ayrımcılık, 
ırkçılık pek 

yoktu İsviçre'de. 
Yabancılara yönelik 

bir ilgi vardı. Buraya 
geldikten 2 hafta 

sonra İsviçrelilerle 
eve çıkmam bunun 
en güzel örneğidir. 

Her şeyimizle 
ilgilendiler, 

yardımcı oldular, 
dili öğrettiler, iş 

bulmaya çalıştılar.

İlticacı statüsü 
taşıdığım 10 yıllık 
süre içinde birçok 

işte çalıştım. Aşçılık 
yaptım, bulaşık 

yıkadım. İnşaatta 
çalıştım.
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sorumlusu geldi. O geldiğinde 
henüz kredi almamıştık. Toprak 
çıkarılmış, binanın temeli atıl-
maya başlanmıştı. Gelip gördü, 
“Burası mı?” diye sordu. “Ben o 
kadar zamandır bu işi yapıyo-
rum, hayatımda ilk defa böyle 
bir şeyle karşılaşıyorum. Sizde 
ne cesaret var. Siz daha kredi 
sözleşmesi bile yapmamış-
sınız, kimse size kredi sözü 
bile vermemiş ama siz binaya 
başlamışsınız.“ dedi. Ben de 
ona; “Bankaların bize verdikleri 
sözler yerine getirilmedi. Belki 
yabancı olmamızdan, belki de 
bize duyulan güvensizlikten 
kaynaklıdır bu. Şu anda faizler 
%1 civarında iken siz bize %4,5 
gibi bir faiz oranından bahse-
diyorsunuz. Bu da bize karşı 
duyduğunuz güvensizliği ifade 
ediyor.“ dedim. Daha sonra da 
Reifaisenbank ile anlaşıp öyle 
devam ettik.

Aslında amaçladığımız şey, 
illa da dönere uygun bir yer 
olsun değildi. Eski yerimizde 
sorunlar vardı. Mesela 3 kata 
bölünmüştü çalışma alanı-
mız. Asansörler bozuluyordu 
sık sık. Yerler zedelenmiş, 
tamir edilmesi gerekiyor, bina 
sahipleri bütçeleri olmadığı için 
gerekli yenilikleri yapmıyorlardı. 
Yerlerden dolayı sürekli sağlık 
polisi geliyordu oraya. Sadece 
yerleri yapmamız bize 3,5 – 4 
milyon franka mal olacaktı. 
Çünkü yerleri tamamen kazıyıp 
özel bir çalışma yapmamız 
gerekiyordu. Benzer özellik-
lerde bir yer bulamadığımız 
için yeni bir satın alıp yapmak 
bizim için bir zorunluluk haline 
geldi. Yaparken de hepsinin bir 
arada olması, fazla indir-bindir 

ya da kuzu eti hemen hemen 
hiç yoktu bizde. İsviçre yemek 
kültüründe çoğunlukla tavuk ve 
dana tüketiliyor. Yani, bulundu-
ğunuz bölgenin ağız tadını, ne 
tüketildiğini de bilmeniz, buna 
göre adım atmanız önemli. Bir 
dönem hindi yaptık mesela. 
Bedava vermemize rağmen 
hiç kimse satamadı. Ama 
Almanya’da yapılan dönerlerin 
%90’ında hindi eti kullanılıyor. 
Ürünlerimiz İsviçre’nin damak 
tadına göre olunca ve etin gö-
rüntüsü değişince insanlar bize 
yönelmeye başladılar. 

Öte yanda İsviçre’deki kitle 
Almanya’daki gibi değil. 12 
Eylül sonrasında yaşanan iltica 
dalgasından etkilenen bir ülke 
burası.

O dönem ve sonrasında gelen-
lerin hemen hemen hepsi sol 
gelenekten gelen insanlardı. 
Bunun da gelişmemize önemli 
avantajları oldu. O günden bu 
yana, döner piyasasında esas 
olarak Türkiyeliler var.

 2 yıl önce size ait olan yeni 
binanıza geçtiniz. Burası ne 
tür avantajlar sunuyor size?

Daha önce de belirttiğim gibi 
ilk başladığımız zamanlardaki 
kazancımız bugünkünden 
daha iyiydi. Firma büyüdükçe 
giderlerimiz çoğalıp kazancımız 
azaldı çünkü. Büyüdükçe yatırım 
yapmak zorunda kaldık. Öte 
yandan prestij meselesi de söz 
konusu. Bu binayı yapmamız 
çok da kolay olmadı aslında. 
Şu an en ağır koşullarda, bıçak 
sırtında gidiyoruz diyebilirim. 
Burayı yapmak için başvuru 
yaptığımızda, Credit Suisse’ten 
Zürich bölgesinin kredi bölümü 

 İlk döneri ne 
zaman yaptınız?

İlk olarak 1994 
yılında başladık 
dönere. 6 kişiydik 
o zaman. Baktım 
işimizin çoğu döner 
üzerinden yürüyor, 
daha büyük bir yer 
bulduk ve orada de-
vam ettik. 1996’dan 
1999’a kadar bir 

mezbahanede yaptık bu işi. 
1999’da da bir önceki yerimiz 
olan Migros’un binasına taşın-
dık. Burada 4 bin metrekarelik 
bir alanı kullanıyorduk. Aradan 
geçen 5 yılda çok büyüdü işler. 
1996’dan 2000’e kadar olan 
yıllarda, büyüme oranımız 
yıllık olarak % 30-35’ti. Şimdiki 
büyüme oranımız ise yıllık % 10 
civarında. Şu aşamada 12 çeşit 
dönerden oluşan, farklı kilolarda 
200 ayrı ürünümüz var.

 Bu durumda İsviçre’ye 
döneri Zeynel Demir tanıttı 
diyebilir miyiz?

Aslında bu sektörde ilk değildik, 
bizden önce yapanlar vardı. 
Festlerde satıyorlardı döne-
ri. Onların döneri Türkiye’de 
yapılan dönerlere benziyordu, 
sığır eti kullanıyorlardı. Döneri 
keserken hep kan akıyor, 
ortaya hoş olmayan görüntüler 
çıkıyordu. Çok ağır baharat 
kullandıkları için kokuyordu et. 
Onun için İsviçreliler kolay kolay 
dönercilere, “etrafı kokutuyor“ 
gerekçesiyle yer vermiyor-
lardı. İsviçre açısından benim 
yaptığım en iyi şey, buranın 
yemek kültürüne uygun bir tat 
sunmak oldu. Eti özel olarak 
seçiyorduk mesela. Sığır eti 
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İsviçre'de Dönerin 
Yükselişe Geçmesi

O sıralar Mövenpickler 
Türk haftası gibi 

etkinliler yapıyordu 
burada. Bu bütün 

ay sürüyordu ama. 
Mövenpicklere de 

döner vermeye 
başlamıştık artık. Biz 
hazırlayıp veriyorduk, 

kendileri de makinaya 
takip sunuyorlardı. O 

zamanlar Almanya’da 
döner piyasası 

gelişmişti. Almanya’ya 
gidip görenler sonra 

da burada imbis yerleri 
açmaya başladılar. 

Bu kesim yavaş 
yavaş bize gelmeye 

başladı. Dışardan gelen 
taleplerle, zorunlu 

olarak döner yapmaya 
başladık. Döner işine 

düşünerek planlanarak 
girmedik yani.



olmaması önemliydi. Buradaki 
çalışma sisteminde tekniğe 
biraz daha fazla ağırlık verdik. 
Çalışan arkadaşların bedensel 
olarak daha rahat çalışabile-
cekleri bir ortam göz önünde 
bulundurduk. Mesela eskiden 
her ay 8-10 arkadaşımız hasta 
olur, rapor alırdı. Bunu yıla vur-
duğunuzda çok büyük giderler 
ortaya çıkıyordu. “Biz sizin sağlık 
giderlerini ödeyemiyoruz.“ diye 
hastalık sigortaları bizi attılar.

“Siz bize 10 veriyorsanız biz sizin 
için 300 ödüyoruz. Bizi zarara 
uğratıyorsunuz.“ diyorlardı bize. 
Şu anki çalışma ortamında has-
talık durumları azaldı. Çalışanlar 
dondurucuya girmiyorlar artık. 
İstenen ürünü dondurucudan 
robot alıp getiriyor. 

 Bu bina ne kadara mal 
oldu size?

Daha önce yapılan hesap 28 
milyon franktı. Banka ile de bu 
şekilde anlaşmıştık. Ancak inşa-
at başladıktan sonra bu meblağ 
arttı ve sonuçta burası bize 34,5 
milyon franka mal oldu.

 İsviçre döner piyasanın 
%60’ını elinizde mi tutuyorsu-
nuz hala?

Eskiden %60’tı evet. Ancak biz 
bu inşaata başladıktan sonra 
yeni bir iş stratejisi uyguladık 
ve sağlam müşterilerimizi 
elimizde tuttuk. Ödemelerini 
az yapan ya da ödemelerinde 
sorun çıkaran yaklaşık 200 
müşterimizi dışarıya verdik. 
Bunu bilinçli olarak yaptık. Yeni 
açılan yerlere eskiden destek 
sunabiliyorduk, ancak bu inşaat 
süreci nedeniyle destek suna-
cak maddi gücümüz şimdilik 
yok. Geçmişte yardım edebile-
ceğimiz kadar herkese yardım 

ettik. Yardım ettiklerimiz de, sağ 
olsunlar bizimle çalıştılar, bizi 
desteklediler. Karşılıklı destek 
ve yardımlarla herşey daha 
güzel ve anlamlı. 

 Yeni açılan yerler çok mu?

Yeni açılan yerler eskisi kadar 
çok değil artık. Eskiden 50 yer 
açılırken şimdi 10 yer açılıyor. 
Büyüme oranımızın %30’lardan 
%10’lara düşmesinin sebebi 
biraz da budur. Şu anki büyüme 
oranı daha çok yeni yerlerin 
açılması ile değil, eski yerlerin, 
yaptıkları yeniliklerle ürünlerini 
daha iyi satmaya başlamaları 
ya da yerlerin el değiştirmesiyle 
ilgili. Son dönemlerde 5 kilo 
ya da 10 kilo satan yerlerin 
çoğu kapandı. Yenlikler yapan, 
müşterisini tutabilen yerlerin 
satışları yükseliyor. 

 Döner sektöründeki 
gidişatı nasıl değerlendiriyor-
sunuz?

Döner sektörü istediğimiz 
düzeyde olmasa da yavaş 
yavaş oturuyor ve bu alanda 
insanlar gereken yenilikleri 
yapıyorlar. Kendi başına mar-
kalaşan yerler bile var şimdi. 
Bu çok önemli. Daha iyi, daha 
temiz, daha kaliteli hizmetin 
sonucudur bunlar. Artık genç 
ve eğitimli bir nesil geliyor bu 
alana. Gençler daha farklı ba-
kıyorlar bu işe. Oğlu işyerini ba-
basından devraldığında hemen 
başka bir konsept uygulamaya 
başlıyor. İşyerinin içinde küçük 
dekoratif değişikler yapıp yeni 
menüler getiriyor. Tüketiciler 
için daha cazip ve çekici hale 
geliyor mekan.

 Bu sektörde siz kendinizi 
10 yıl sonrasına nasıl hazırlı-
yorsunuz?

Ben kendi adıma birşey 
yapmak istemiyorum doğrusu. 
Çok çalıştım, çok emek verdim, 
yenilikler getirdim. Öngörüm; 
birileri mutlaka bu işi kurup 
başına geçecek. Bir McDonalds 
gibi, bir Burger King gibi büyü-
yecek bu iş. Böyle bir sistem 
kurulacak ilerde. Belki bugün 
buna yatırımcılar el atmıyor, 

henüz oturmayan şeyler var 
ama ilerde mutlaka olacak. 
Döner sektörüne sahip çıkma-
mız gerekiyor. Eğer bizler sahip 
çıkmazsak başka firmalar sek-
törü yutar. Brezelkönig buna en 
iyi örnektir. Her yerde şubeler 
açtılar, sonuçta hepsini Migros 
satın aldı. Migros gibi devler şu 
anda bunun alt yapısını hazır-
lıyorlar. Prodega’nın dönmüş 
döner satmaya başlaması gibi. 
Bize hitap etmeseler de bu 
sektöre girmek istediklerini 
belli ediyorlar.

 Döner üretiminde bir 
robot üzerine çalışıyordunuz? 
Gelinen aşama nedir?

Şu an bu robotu kullanmıyo-
ruz. Bazı sorunlar çıktı. Ancak 
bununla ilgili çalışmalarımız 
devam ediyor. Şu ana kadar 
yaptığımız çalışmalardan çok iyi 
deneyimler edindik. İstediğimiz 
özelliklerde robotu başka bir 
firma ile yapacağız. İlerleyen 
günlerde bu robot sistemini 
mutlaka kullanacağız.

Royal Döner Vakfı
 Biraz da Royal Döner 

Vakfı’nı konuşalım... 

Royal Döner Vakfı, daha çok 
Türkiye’de yaşayan ve eğitimden 
yoksun olan öğrencilere burs 
veriyor. Bu vakfı kurmadan önce 
de yardım ediyorduk çocuklara. 
Sonra dedik bir vakıf kuralım, 
kültürel ve eğitimsel çalışma-
larımızı bu vakıf ile resmileş-
tirelim. Bu vakıf için çalışanlar 
düşünmüştük. Ancak gelirimiz 
buna yetmedi. Vakfın şu ana 
kadarki geliri, ben ve burada 
çalışan arkadaşlarımızın her ay 
verdiği 10, 20 ya da 30 franklık 
desteklerden oluşuyor. Gelen 
paralar, her ay 80 öğrencimize 
eğitim bursu olarak gidiyor. 
Bir ara bu sayı 190’lara kadar 
çıkmıştı. Ancak ekonomik du-
rumumuz pek el vermediği için 
ancak 80 öğrenciye yardım ede-
biliyoruz. Keşke durumumuz 
olsa da daha fazla çocuğumuzu 
okutabilsek. 

 İhtiyaç sahibi öğrencileri 
nasıl buluyorsunuz?

İnternet sitemiz üzerinden bize 
müracaat ediyorlar. Biz buradan 
onları kimlere gitmeleri gerek-
tiği konusunda yönlendiriyoruz. 
Bu o kadar iyi bir proje ki, ihtiyaç 
sahibi olan çocuklarımızın 
destek alması için, Türkiye’den 
öğretmen arkadaşlarımız da 
çalışmalar yürütüyor. Bu öğret-
menler bizim için gönüllü ça-
lışıyorlar. Hatta kendi bütçeleri 
ile köylere gidip ihtiyaç sahipleri 
ile bire bir tanışıp, konuşuyorlar, 
aileleri ve yaşadıkları çevreyi 
görüyorlar. Yardımların yapılıp 
yapılmayacağına bu öğretmen 
arkadaşlarımız karar veriyor.

 Vakıf sadece eğitim 
konusunda mı çalışmalar 
yürütüyor?

Şu an öyle evet. Çok fazla bir 
gelirimiz olmadığı için daha çok 
eğitim bursu ile ilgili çalışıyoruz. 
İçerik olarak, kültür, sanat da 
dahil olmak üzere çok daha 
geniş bir kapsamı var vakfın.

 Son söz olarak ne söyle-
mek istersiniz?

Buradan herkesi, çocuklarımızın 
daha iyi eğitim almaları için 
vakfımıza destek sunmaya da-
vet ediyorum. Çoğu insan, “Nasıl 
olsa Royal’ın parası var, onlar 
yardım eder.“ diye düşünüyor 
ama böyle değil. Sunulacak 
olan her destek eğitimden 
yoksun olan öğrencilerimiz için 
çok önemli.

Vakfa yardım etmek isteyenler için 
hesap bilgileri şöyle;

Royal Döner Stiftung AG
Holzwingerstr.42
8409 Winterthur

Schweiz

PostFinance AG
Mingerstrasse 20

CH-3030 Bern

IBAN: 
CH65 0900 0000 6155 9657 5

BIC: POFICHBEXXX
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Gut hastalığı tarihten bugüne pek çok 
farklı isimle anılmıştır. Kralların hastalığı, 

damla hastalığı, nikris bu isimlerin bazılarıdır. 
Gut hastalığı, pürin metabolizması sonucu 
ortaya çıkan ürik asidin fazlalığı ile ortaya 
çıkan romatizmal bir hastalıktır.

Ürik asit, pürin içeriği yüksek beslenme, 
ürik asit atımının az olması, üretim fazlalı-
lığı gibi nedenlerle vücutta artar. Fazla Ürik 
asit, eklemlerle kristalleşerek birikir ve 
şiddetli ağrılarla atak meydana gelir. İlk atak 
genellikle ayak baş parmağında ve gece olur. 
Eklemlerde ağrı, kızarıklık, belirgin şişlik ile 
gelişen, aniden başlayan şiddetli ağrılarla ka-
rakterize bir hastalıktır. İyi tedavi edilmezse 
eklemlerde kalıcı hasara neden olabilir.

Bu daha çok erkeklerde görülen bir hasta-
lıktır. 40 yaşından sonra erkeklerde tehdit 
oluşturur. Kadınlarda ise daha az sıklıkla, 
menopoz sonrası görülür. 

Gut hastalığı obezite, böbrek rahatsızlıkla-
rı, hipertansiyon, hipotiroidi, alkol ve pürin 
içerikli besinlerin fazla alımı, açlık diyetleri, 
ani ve aşırı kilo kayıpları, diyabet, asidoz, ağır 
ve ani hastalık geçirme, stres gibi nedenlerle 
ortaya çıkabilir. Gut;metabolik sendrom ve 
pek çok kronik hastalıkla ilişkilidir. Doğru tanı 
sonrası ilaç tedavisi ve tıbbi beslenme tedavisi 
elzemdir.

Sebze ve meyve tüketimi art-
tırılmalıdır. Böylece idrar alkali 
yapılmış olur.

Çilek, böğürtlen, yaban 
mersini, kiraz, vişne gibi 
antioksidan, meyveler kandaki 
ürik asit seviyesini düşürmede 
etkilidir.

Meyve suyu ve yüksek früktoz 
içeriğine sahip besinler ürik 
asidi yükseltebilir bu nedenle 
tercih edilmemelidir.

Her gün kg başına 30-35 ml 
su içilmelidir.

Çay kahve gibi içecekler ürik 
asit artışını etkilemediği için 
tüketiminde sakınca yoktur.

C vitamini içeriği yüksek 
besinler bolca tüketilmelidir. 
Çünkü C vitamini ürik asit 
seviyesini düşürmeye yardımcı 
olur, ürik asit boşaltımını 
destekler.

Fazla kilo da ürik asit seviyesi-
ni arttırır ve atakları şiddet-
lendirir. Dengeli bir diyetle kilo 
yönetimi sağlanmalıdır. 

Çok düşük kalorili, şok diyetler 
uygulanmamalıdır. Aşırı düşük 
kalorili diyetler kas yani prote-
in yıkımına neden olacağı için 
kandaki ürik asit seviyesini 
arttırır.

Gut hastalığında tıbbi 
beslenme tedavisi, bireyin 
yaşam kalitesi ve tedavisinin 
seyri için oldukça önem taşır.

Öncelikle pürin içerikli besinler 
sınırlandırılmalıdır. (sakatat, 
deniz ürünleri, kırmızı et, balık, 
kümes hayvanları)( Bezelye, 
kuşkonmaz, mantar, fasulye, 
mayalı besinler, mantar, 
karnabahar, ıspanak)

Aşırı alkol alımı kesinlikle 
engellenmelidir. Özellikle 
bira ve sert içkiler 
kullanılmamalıdır.

Diyetin makrobesin öğeleri bir 
beslenme uzmanı tarafından 
ayarlanmalıdır.

Karbonhidratı dengeli olmalı; 
kepekli, çavdarlı, ekmekler 
tercih edilmemelidir!

Yağ, böbreklerden ürik asit 
atımını azalttığı için biraz 
sınırlandırılmalıdır. 

Protein ise mutlaka iyi 
ayarlanmalı, az yağlı süt 
ve süt ürünleri, haşlama 
yumurta, peynir gibi kaynaklar 
kullanılmalıdır.

Doymuş yağdan fakir 
beslenilmeli, kızarmış yağlı 
besinler enflamasyonu 
arttırdığı için asla tercih 
edilmemelidir. 
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Dyt. Berna Danacı
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KADIN
 İS

TE
RSE HAYAT DURUR!

İ
sviçre genelinde, 14 
Haziran’da yapılacak olan 
Kadınlar Grevi’nin hazırlık-
ları devam ediyor.

Yaşamı sürdürmeye yetmeyen 
düşük ücret, zaman yeter-
sizliği ve kadınların yaptığı 
işlere (ücretli veya ücretsiz) 
yeteri kadar saygı duyulma-
ması kadın grevinin en önemli 
nedenlerini oluşturuyor. 

Günümüzde İsviçre’de, kadın-
lar erkeklerden %20 oranında 
daha az ücret kazanıyorlar 
hala. 

Evde kadınlar ev işlerinin 
çoğunu yapıp çocuk bakımını 
üsteleniyorlar. Buna rağman 
kadınların yaptığı işler kü-
çümseniyor, emeklerine saygı 
duyulmuyor. Kadınlar artık 
bu duruma bir son vermek 

istiyorlar. Eşitlik, saygı ve daha 
fazla zaman talep ediyorlar. 

Sendikalar da dahil olmak 
üzere çeşitli örgütler, 14 
Haziran'da ulusal kadın grevi 
çağrısı yaptılar.

Önyargı, cinsiyetçilik ve ayrım-
cılık, kadınların yaşamını her 
alanda etkiliyor ve kadınların 
hak ve özgürlüklerini kısıtlıyor. 

Göçmen kadınlar yabancı 
düşmanlığı ve ırkçılıkla da 
karşı karşıya kaldıkları için, 
ayrımcılıktan hem kadın hem 
de göçmen olarak iki kat daha 
fazla etkileniyorlar. Kadınlar, 
uzun süredir eşit haklar için 
mücadele etmelerine rağmen, 
eşit haklar henüz elde edile-
medi. Bunun için kadınlar; dil, 
ulus, din ayrımı yapmadan, or-
tak talepleri için iş yerlerinde, 

evlerde, kısacası yaşamın her 
alanında greve gidip taleplerini 
sokaklara taşıyacaklar. 

İşverenler ve onların destekçi-
si olan sağcı politikacılar daha 
az personel ve aynı maaş ile 
daha kısa sürede iş yapılması-
nı bekliyorlar. 

İşyerlerinde stres ve çalışan-
ların üzerindeki yük giderek 
artmakta. Çalışma ve aile ya-
şamının uyumluluğu daha da 
büyük bir sorun haline geliyor. 
Çalışan kadınlar işlerini bırak-
mak zorunda kalıyorlar. Eğitim 
ve öğretim için ne para ne de 
zaman kalıyor. Düşük ücret 
nediyle, yaşlılıkta ve emekli 
olduktan sonra hayatın kalan 
kısmını rahat içinde yaşamak 
yerine yaşam mücadelesi veri-
liyor. Bunun için 14 Haziran’da 
grev diyor kadınlar.

Emine Sarıaslan
Unia - Horizonte Redaksiyon Üyesi

emine.sariaslan@gmx.ch

14 
Haziran'da 
Ulusal 
Kadın 
Grevi

Kadın Grevi'ne nasıl katılanabilir?
 14 Haziran’da greve giderek ya da öğle saatinde iş molası-

nı uzatarak.

 14 Haziran’da yapılacak olan bölgesel grev mitinglerine ya 
da yürüyüşlerine katılarak, 

 14 Haziran’da, işyerinde konu ile ilgili bir eylem/etkinlik 
düzenleyerek, grevi üzerine konuşarak.

Katılım sağlamak ve bilgi edinmek için!
Aşağıdaki internet sayfamızda Almanca, Fransızca ve İtalyan-
ca dillerinde bilgiler bulabilir, greve nasıl katılım sağlayabilece-
ğiniz konusunda fikir sahibi olabilirsiniz!

www.frau-streikt.ch - www.greve-des-femmes.ch
www.sciopero-delle-donne.ch
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Tamamlayıcı ödemeler yasa-
sında (ELG) revizyon

Tamamlayıcı ödemeler yasası 
(ELG) bazı değişiklikler için 
2016 yılından beri, yetkili 
komisyon, Ulusal Parlamen-
to (Nationalrat) ve Kanton 
Temsilciler Meclisi (Ständerat) 
arasında farkları gidermek 
amacı ile adeta mekik dokudu. 

22 Mart 2019 tarihinde Ulusal 
Parlamento’dan son oylama-
nın da yapılmasından sonra, 
Parlamento’dan geçti. Yürürlü-
ğe girme tarihini Federal Hü-
kümet’in belirleyeceği yasanın, 
kesin olmamakla birlikte 2021 
yılının başında uygulamaya 
geçeceği tahmin ediliyor.

Bu arada şunu da belirtmekte 
yarar var; Yasa değişikliği Par-
lamento’dan geçmeden önce 
basında değişik boyutları ile 
tartışıldı. Ancak, yasa değişik-
liği Parlamento’dan geçtikten 
sonra, ne yazık ki basına 
hemen hemen hiç yansımadı. 
Elinizdeki bu yazı bu anlamda 
ve detayları ile birlikte belki de 
bir ilktir diyebiliriz.

Revize edilen tamamlayıcı 
ödemeler paketinde ne tür 
değişik yapıldığına, önemli 
konuları ele alarak kısaca göz 
atalım. Tüm konulara ve de-
taylı bir şekilde değinmenin bu 
yazının boyutlarını aşacağını da 
ayrıca belirtmiş olalım.
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Yeşiller Partisi Bern Kanton Milletvekili
Pro Infirmis Bern Şehri Yöneticisi
hasim.sancars@proinfirmis.ch

Haşim Sancar

Tamamlayıcı 
Ödemeler 
(Ergänzungsleistungen) 

Gü
nc

el

Yeni Düzenlemeler

Tamamlayıcı ödemeler (Ergänzungsleistungen- EL), emekliler (AHV) ve malulen 
emekliler (IV) için öngörülen maddi ek destektir. Tamamlayıcı ödemeler, eğer emekli 
ve malulen emeklilik maaşları, mevcut diğer gelirlerle birlikte kişinin ve ailesinin 
geçimi sağlamak için yetmiyorsa, ek olarak ödenir. Bazı istisnai durumlarda, ma-
lulen emeklilik maaşı olmaksızın kişiye sadece tamamlayıcı 
ödemeler de bir karar ile verilebiliyor. 

İsviçre’de yabancılar 10 yıl (Türkiye vatandaşları dahil), 
ilticacılar ve ikili anlaşmaları olan ülke vatandaşları 
(örneğin Avrupa Birliği) ise 5 yıl oturum süre-
sinden sonra, engellilikleri kanıtlanmışsa, 
malülen emekli maaşı olmaksızın (üç 
yıllık prim ödenmediği için) is-
tisnai tamamlayıcı ödemeler 
isteyebilirler.
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Ev kiraları

En belirgin ve emeklilere 
en yararlı değişikliği, 2001 
yılından beri artırılmayan ev 
kiralarının yeniden düzenle-
nerek yükseltilmesinde gör-
mekteyiz. Şimdiye kadar var 
olan en fazla ev kirası miktarı, 
tek kişi için, yan ödemeler 
dahil gerçek kira ve en fazla 
1.100 frank, evli çiftlere ve kaç 
çocukları olduğuna bakılmak-
sızın, yine yan ödemeler dahil 
en fazla 1.250 franktı. 

Yeni değişiklikle birlikte, ev 
kiraları arttırılıp, oturulan 
bölgeler üçe ayrılarak ve 
birlikte oturan kişilerin 
sayısına göre değişik kiralar 
öngörülmekte. 

Tekerlekli sandalye kullanmak 
zorunda olan engellilere, 
ayrıca elverişli daireler şimdiye 
kadar olan ayda 300 Frank ek 
kira, yeni düzenleme ile 500 
Frank’a çıkarıldı.

Kişi sayısı Merkezler Yan mahalleler Kırsal alan

Tek kişilik hane 1.370 Frank 1.325 Frank 1.210 Frank

İki kişilik hane 250 Frank Ek 250 Frank Ek 250 Frank Ek

Üç kişilik hane 180 Frank Ek 150 Frank Ek 150 Frank Ek

Dört kişilik hane 160 Frank Ek 150 Frank Ek 130 Frank Ek

Yeni düzenleme ile kiraların on 
senede bir gözden geçirilmesi 
de öngörülüyor.

Malulen emekli kişilerin 
eşlerinin gelirleri

Hali hazırdaki yasaya göre 
gelirlerin hesaplanması şöyle 
yapılıyor;

Kişinin ve aynı evde oturan 
aile bireylerinin (okuyan ergin 
çocukları dahil) tüm gelirleri 
(emeklilik maaşı, pensiyon 
kasa dediğimiz ikinci emeklilik 
sandığı, nafakalar vs.) hesap-
lanır. 

Malulen emeklilik kurumun-
dan alınan ve belirli bir amaç 
için ödenen, yardıma muhtaç-
lık tazminatı (Hilflosenents-
chädigung), bakıcılık yardımı 
(Assistenzbeitrag) gibi gelirler 
tamamlayıcı ödemeler bütçe-
sinde göz önünde tutulmaz. 

Eğer kişi veya eşi veya aynı 
evde oturan ve bütçede yer 

alan çocukları çalışıyorlarsa 
(staj gelirleri gibi), iş ücreti 
olarak alınan maaştan bir yıl 
için tek kişiden 1.000, aileler 
için 1.500 frank düştükten 
sonra, geri kalan meblağın 
üçte ikisi gelir hanesine yazılır. 
İşten edinen gelirlerin üçte biri, 
kişinin veya kişilerin çalışması 
için isteklendirme olarak kişi-
ye bırakılır. Faiz gibi gelirler de 
bütçede gözönünde tutulur. 

%100 malulen emekli olma-
yan kişilerin, kalan engelli 
olmayan kısmı için veya 
çalışmayan eşleri için, düzenli 
bir şekilde iş aradıklarını ka-
nıtlayamazlarsa, ilgili kurum 
kişinin kazanabileceği bir geliri 
(hypotetische Einkommen) 
bütçeye gelir olarak ekleyebilir. 

Yeni değişiklik, eşlerin gelirinin 
şimdiye kadar üçte biri yerine 
%80’inin bütçenin gelir kısmı-
na alınmasını öngörüyor.

Nakit birikim sınırını 
düşürme

Şimdiye kadar geçerli olan 
bir kişinin nakit birikimi sınırı 
olan meblağ 37.500 franktan 
30.000 franka, evli çiftler için 
60.000 franktan 50.000 franka 
düşürüldü. Ayrıca çocuklar için 
öngörülen 10.000’er franklık 
meblağlarda değişiklik yok. 

37.500

30.000

60.000

50.000
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karşılaştırıldığında daha az ise, 
geçici olarak üç yıl boyunca 
kendilerine daha yüksek büt-
çeden ödeme yapılacak.

Revizyonun toplam 
kısıtlaması

Federal Hükümet ve kantonlar 
yukarıda belirttiğim değişiklik-
ler sayesinde 400 milyon frank-
lık bir kısıtlama hedefliyorlar. 
Ancak, Ulusal Parlamento’nun 
karar aldığı, çocuk maaşları-
nın (Örneğin IV-Kinderrente) 
düşürülmesi ile amaçladıkları 
47 milyon franklık kısıtlama, 
Temsilciler Meclisi’nden de 
geçip gerçekleşirse, bu kısıt-
lamayı, tamamlayıcı ödemeler 
bütçesinin karşılaması zorunlu 
olacağından, beklenen kısıtla-
manın amacına ulaşamaması 
söz konusu. 

Unutmayınız; Tamamlayıcı 
ödemeler, ek olarak, kişinin 
senede ödemesi gereken 
sağlık hizmetlerinin %10’unu 
(Franshising dahil) ve 1.000 
franka kadarını da karşılar. 
Buna ek olarak, 1.500 franka 
kadar direk, üstündeki meb-
lağlar için daha önceden izin 
alınması koşulu ile, diş tedavi-
si giderlerini de karşılar. 

Nerelerden bilgi 
alınabilir?

Tamamlayıcı ödemeler ile ilgili 
sorularınız olduğunda, gerek 
oturduğunuz belediyelerin ilgili 
kurumlarına (yaş haddinden 
emeklilik durumunda), gerek 
kantonların ilgili kurumların-
dan (AHV-Zweigstelle) bilgi 
alabilirsiniz. Engelliler, yörele-
rindeki Pro Infirmis kurum-
larından direk, detaylı ve özel 
konular için güvenirli bilgi için 
başvurularda bulunabilirler.

* Haşim Sancar ağırlıklı olarak 
sosyal politika, temel haklar ve 
göçmenler politikası konularına 
eğilir. Pro Infirmis hizmetleri hak-
kında ayrıntılı bilgi ve bulunduğu-
nuz yörenin büro adresi için: 

www.proinfirmis.ch

Bağışlar için: PC 30-13891-5

Yurt dışında kalma 
süresine sınırlandırma

Tamamlayıcı ödemeler hak 
edildiği takdirde (AHV veya IV), 
kişinin milliyetine bakılmaksızın 
İsviçre’de yaşayan herkese, 
burada yaşamak koşulu ile 
ödenecek. Özellikle göçmen 
kökenliler açısından en önemli 
değişikliklerden bir tanesi de şu; 

Şimdiye kadar yurtdışına gidil-
diğinde, her seferinde en fazla 
üç ay, yılda altı ayı geçmemek 
koşulu bulunuyordu. Yeni 
değişiklikte bu süre yılda en 
fazla üç ay ile sınırlandırılıyor. 
(Bir seferinde veya takvim 
yılında birkaç seferde toplam 
üç ayı geçmeme kaydı). Ancak 
Federal Hükümet’in belirle-
yeceği istisnai durumlarda 
(sanıyorum hastalık, eğitim 
gibi önemli konular göz önün-
de tutulacak) bu süre bir yıla 
kadar uzatılabilecek.

Üç yıl boyunca en yüksek 
bütçe

Yasanın yürürlüğe geçmesi 
ile kişi veya ailenin tamam-
layıcı ödemelerden aldığı 
toplam ödeme (tek konular 
değil, toplam bütçe önemli), 
yeni yasadan önceki bütçe ile 

ve daha sonraki iki çocuk için 
üçte biri oranında ödemelerde 
bulunuluyordu.

Yeni yasa değişikliğinde, 11 
yaş altı ilk çocuk için aylık 590 
frank (yıllık 7.080) ve daha 
sonraki 11 yaş altı çocuklar 
içi bu meblağın altıda biri (1/6 
oranı) oranında, yani aylık 98 
frank ödenmede bulunulacak.

Yeni yasa değişikliği bu kısıtla-
maya karşı, eğer çocuklar için 
yuva parası vs. ödeniyorsa, 
o masrafı da belirli bir sınıra 
kadar üstlenebilecek. 

Geri ödeme

Tamamlayıcı ödemelerden 
yararlanan kişilerin ölümün-
den sonra, geride bıraktığı 
miras 40.000 frankın üzerinde 
ise, bu meblağa kadar alınan 
tamamlayıcı ödemeler için, 
şimdiye kadar olmayan geri 
ödeme zorunluluğu getirilmiş 
bulunmakta.

Pensiyonkasse’de 
kalabilme olanağı

58 yaş üzerindekilerin işlerini 
kaybetmeleri durumunda, daha 
önceki Pensiyonkasse’larında 
kalabilme olanağı da getirilen 
değişiklikler arasında.

Taşınmaz mülklerde (yurtdı-
şındakiler de dahil) ise vergi 
değeri göz önünde tutulur ve 
ipotekler (borçlar) çıktıktan 
sonra, oturulan evlerde kalan 
meblağdan 112.500 frank 
muaf tutulur (Kiradakiler için 
gelir hesaplanır). Kalan meb-
lağ var olan nakit birikimle 
toplanır ve bundan daha önce 
sözünü ettiğimiz tek kişi 
için yeni 30.000 (Freibetrag), 
evliler içinse 50.000 frank 
çıkarıldıktan sonra kalan 
kısmın malülen emekliler için 
1/15’i (AHV-emeklileri için 
1/10’u) (Vermögensverzehr) 
alınır ve 12 aya bölündükten 
sonra, her ay için bu miktar 
oranında, yapılan bütçede 
kesintiye gidilir. 

Şimdiye kadar yukarıda sözünü 
ettiğimiz meblağların hesap-
lanması için bir üst sınır yoktu. 
Ancak, yeni düzenlemede 
yine önemli bir değişiklik söz 
konusu. Nakit birikim, tek ki-
şide 100.000 frank, eşlerde ise 
200.000 frankın üzerinde ise, 
kişinin veya eşlerin nakit biriki-
mi bu meblağa düşüne kadar 
hiçbir tamamlayıcı ödemeler 
yardımından yararlanamazlar. 
Evlerin değerlerinin hesaplan-
masında bir değişiklik yok.

Bakıcı evlerinde (Wohnheim) 
kalan engelliler için ödenen 
aylık genel ihtiyaçları kar-
şılama meblağını kantonlar 
belirledikleri için burada bir 
değişiklik olmayacak. Ancak 
yukarıda değindiğim, bütçe 
için göz önünde tutulan nakit 
üst sınırının düşürülmesi, en 
çok da bu kişilerde ekono-
mik olarak olumsuz etkide 
bulunacak.

11 yaş altı çocuklar için 
kısıtlama

Temel ihtiyaçlar (Lebensbedarf) 
için ödenen meblağlarda 11 yaş 
altı çocuklar için bir kısıtlama 
getiriliyor. Şimdiye kadar yaşına 
bakılmaksızın, ilk iki çocuk için, 
her bir çocuğa ayda 848 frank 
(yılda 10.170), daha sonraki iki 
çocuk için bu miktarın üçte ikisi 

Nakit birikim, tek kişide 100.000 frank, eşlerde 
ise 200.000 frankın üzerinde ise, kişinin veya 
eşlerin nakit birikimi bu meblağa düşüne kadar 
hiçbir tamamlayıcı ödemeler yardımından 
yararlanamazlar. Evlerin değerlerinin 
hesaplanmasında bir değişiklik yok.
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Derya Özgül, LL.M.

Mahkeme ve Makamlarda vekâleten dava temsili
Hukuk Danışmanlığı
Arabuluculuk 
İşlem yardımı (Başvuru, dilekçe, şikâyet, itiraz) 

Tösstalstrasse 23 
8400 Winterthur   

T: 076 328 74 80
F: 044 660 80 86

d.ozgul@adconsultancy.ch
www.adconsultancy.ch

Uzmanlık Alanları
• Avrupa Hukuku
• İdari Hukuk
• Arabuluculuk 

Mahkeme dışı çözüm işlemleri

• Konsolosluk onaylı yeminli tercüme işlemleri

• Türkiye’de emeklilik işlemleri
• Türkiye’de tanıma ve tenfiz davaları takibi

• İltica ve Yabancılar Hukuku
Genel iltica davaları, Dublin Anlaşması, İnterpol soruşturma
Vize işlemleri
Aile birleşimi
Nikâh işlemleri
Çalışma izni
Ülkeye giriş yasağının kaldırılması
Vatandaşlık haklarının kazanılması

Ve daha birçok farklı konuda danışmanlıklar.

Son gelişmelere bakıldığında, bir önceki üç aya göre tüm 
meslek gruplarında durgunluk olduğu göze çarpıyor. 

Yılın başından bu yana, özellikle de eğitim ve kamu 
alanlarında personel açığı bulunurken, bu alanlardaki açık 
bir önceki seneye göre %20 daha fazla.

Şirketler ise bu yıl, özellikle de yönetim ve işletme 
personeli arıyorlar. Büro, idari, finans ve muhasebe 
işlerine %3 oranında daha az talep var. Bu alanlarda, son 
iki yıldan bu yana gerilemeler görülüyor. Bunun sebebi ise, 
çalışma alanlarının giderek otomatikleşmesi nedeniyle 
uzmanlıkların önemsiz hale gelmesi.

İsviçre ekonomisi küresel ekonominin soğuması nedeniyle 
bu yıl bir adım geri attı. Tahminler, bu yılki büyüme oranının 
geçen yılın yarısı kadar olacağı yönünde.

İSVİÇRE’DE

İsviçre’deki işçi açığı 2019 yılının ilk 
üç ayında, bir yıl öncesine göre %7 

oranında arttı. İsviçreli şirketler, çalışma 
alanındaki açıklarını kapatmak için 

yoğun bir şekilde yeni personel arıyorlar. 

% 7
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H
er ne kadar, “Ben çocuğumu benim yetiştirildiğim 
gibi değil, daha özgüvenli, daha modern bir eğitim 
anlayışı ile yetiştireceğim.“ gibi idealist, bilinçli bir 
anne-baba arzusu olsa da, içinde yaşadığımız ve 

edindiğimiz aile eğitim kültürü ve eğitim anlayışı farkında 
olmadan karşımıza çıkar. Bu şekilde edinilen bilgiler, 
uygulanması bakımından öğrenilmiş bilgilere göre daha 
baskın olurlar. 

Gelecek nesillere yön veren, toplumu şekillendiren önemli 
bir role sahip olan anne-babaların kendilerini geliştirmeleri 
çok önemlidir. 

Anne ve babaların kendi ailelerinden getirdikleri, 
eleştirdikleri, davranışları değiştirmeleri kolay olmayabilir. 
Bireyin normalde sahip olduğu bir alışkanlığından 
kurtulması, için çok büyük çaba göstermesi nasıl kolay 
değilse, şüphesiz, çocuk yetiştirmede bilinç altı edinilmiş 
bilgilerin farkına varılması ve düzeltilmesi o kadar kolay 
olmayacaktır.

Annelik ve babalık pratiğinde en çok rastladığımız yaklaşım, 
çocuğumuzu karşımıza alarak ona nasihatler ve hayat 
dersleri vermektir. Böyle bir durumda çocuk anne-babaya; 
“Yine başladın...“ şeklinde tepki göstererek kendini kapatır. 
Çocuk bu durumda anne-babayı dinlemez ve protesto eder. 
Halbuki çocuğu karşımıza almadan, parmak sallamadan, 
ona rehberlik etmek çok daha sağlıklı bir yaklaşım olur.

Çocuğumuzu özgüven duygusuyla yetiştirmek ile şımarık 
ve bilmiş yetiştirmek maalesef sıklıkla karıştırılmaktadır. 
Özgüvenli çocuk yetiştirmek demek, kendi bildikleri ve 
bilmediklerini bilmesi, ona göre davranması demektir. 
Aksi takdirde, herşeyi biliyormuş gibi davranan, aslında 
yerini bilmeyen dolaysıyla kendini iyi analiz edemediği için 
şişirilmiş özgüveni olan bireylerin yetişmesi söz konusu 
olur ki, bu da toplum içinde yerini bulamayan, yalnız ve 
mutsuz bireyler olması anlamına gelir.

Yazının başındaki, “Türk tipi bir anne baba hangi şıkkı 
seçer?“ sorusuna dönecek olursak; evet, “a“ şıkkı bizi 
şaşırtmayacaktır. 

Çocuğa seçme şansının verilmesi, onun kendi ihtiyaçlarını 
kendisinin gidermesi anne ve babadan beklenen davranıştır. 
Ancak burada bizim toplumumuzda iyi niyetlerle bu şansı 
cocuklara vermeme durumu sözkonusudur. 

Batı tipi anne-baba davranışında, böylesi bu durumda 
çocuk daha çok yalnız bırakılmakta, çocuğun kendi işini 
kendisi halletmesi beklenmektedir. Batıda, kendi ayakları 

Çocuğunuz iki yaşında. Burnu aksa ne yapardınız?

a) Mendille güzelce burnunu silerdim 

b) Mendil çıkarır çocuğuma uzatırdım

c) Kendi fark edinceye kadar bekler, çocuğumun 
benden mendil istemesini beklerdim.

Bu sorunun cevabını verirken nasıl bir anne-baba 
olduğunuzu düşünme, kendinizi değerlendirme 

şansı bulacaksınız.

Dr. Meral Acar
Çocuk, Ergen, Aile 

Psikoloğu ve Danışmanı
acarmeral@googlemail.com
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üzerinde duran özgüvenli çocuk yetişme anlayışı oldukça 
iyi denebilir. Ancak burada, çocuğun yalnız bırakılması, 
anne-baba ilişkilerinin zayıflaması da sözkonusu olabilir. 
Bu nedenle çocuğa ne fazla koruyucu ilgi ile yaklaşılmalı ne 
de çok yalnız bırakılmış duygusu verilmelidir. Çocuklarının 
gelişimini, öğrenme ve başarı duygularını sağlıklı bir 
mesafeden gözlemleyen, gerektiğinde müdahale eden ve 
ona yön veren anne-babaların yaklaşımları sağlıklıdır.

Aşırı koruyuculuk ve bağlanma

Türk tipi anne ve babalarda sıklıkla gördüğümüz; çocukla 
olan ilişkilerinde hiçbir mesafelerinin olmamasıdır. Örneğin, 
çocuğu tuvalete gittiğinde bile, “Acaba herşey yolunda 
mı?“ şeklinde kaygı duyan anneler, çocuğunu kendilerine 
bağımlı olarak yetiştirirler. Oyun oynarken anneden biraz 
uzaklaşıp annnesinin kaygılı bakışları ile karşılaşan çocuk, 
uzaklaşmaması gerektiğini düşünür. Uzaklaşırsa kendini 
güvende hissetmeyeceği fikrine kapılan çocukta bağımlı 
kişilik gelişmeye başlar. Bağımlı bir kişiliğe sahip olan 
çocuk sosyal hayatında başarılı olamaz. Küçük yaşta 
anneye bağlı bir kişilikle gelişen çocuk, ilerde başka kişilere 
bağlılık ihtiyacı hisseder. 

Türk tipi anne ve baba modelinde; çocuğuna karşı aşırı 
koruyuculuğun ve bağlanma ihtiyacının altında, aslında 
anne ve babanın farkında olmadan kendi duygu ve 
ihtiyaçlarını karşılayıp, geleceğine yatırım yaptığı temeller 
atar. “Ben seni büyüttüm, saçımı süpürge ettim, hayatımı 
feda ettim ve bunu karşılığında senden bekletim var“, 
arzusu içten içte anne ve babalarda hakim olabilir.

Anne babalar çocuklarını gözlemlemeli, onlara rehber 
olmalıdırlar. Ancak serada bir çiçek yetiştirir gibi çocuk 
yetiştirilmemeldir. Çocuk birgün dışarıya çıkacak, düşecek, 
yaralanacak, ayağa kalkacak, hayatın değişmez ilkelerini 
deneme yanılma yoluyla öğrenekcektir. Örneğin “çocuğum 
düşer“ korkusu ile ona bisiklet sürmeyi yasaklayamayız. 
Ne yaparız? Bisikleti tutar ona yardımcı oluruz. Sonunda 
da, “Sen sür, ben tuturyorum“ der ve bırakırız. Böylelikle 
çocuk kendi başına bisiklet sürmeyi öğrenir. 

Öte yandan, anne ve babaların çocukları ile bağlarını güçlü 
tutmaları için onlara aşırı düşkün olmaları ve hayatlarını 
onlarının üzerine kurmaları, çiftlerin ilişkileri açısından 
sağlıklı olmayacağı gibi sorunlari da beraberinde getirebilir.

6 Nisan Cumartesi günü, İsviçre’nin 
20 ayrı şehrinde iklim değişikliğinin 
önüne geçilmesi ve önlemler 

alınması talebiyle yürüyüşler yapıldı. 
Ülke genelinde toplam 50 bin kişinin 
katıldığı bu eylemlere çoğunlukla 
gençler katıldı.

İklim değişikliğine sebep olan etkenleri protesto 
eylemlerinin ilki 15 Mart’ta yapılmış, İsviçre’nin 35 ayrı 
bölgesinde yapılan bu yürüyüşlere toplamda 35 bin kişi 
katılmıştı.

İkincisi yapılan eylemlerde de, ilkinde olduğu gibi anti-
kapitalist sloganlar atıldı.

Eylemlere katılım oranı ile Zürich bölgesi öne çıkarken, 
burada yapılan yürüyüşe 15 bin kişi katıldı.

24 Mayıs Cuma günü bu eylemlerin 3’üncüsü 
yapılacak. Bu tarihte, tüm dünya genelinde eş zamanlı 
protesto yürüyüşleri düzenlenecek.

Son dönemlerde dünya genelinde, özellikle de 
öğrenciler “gelecekleri” adına, “Fridays for Future” 
(Cumalar Çevre İçin) sloganı ile eylemlerini 
yoğunlaştırıp dikkatleri üzerlerine çektiler.

GENÇLER 
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 
SORUNUNA 
DİKKAT ÇEKMEK
İÇİN YÜRÜDÜ
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Çocukların çoğunlukla dışarıda oynadığı ve sadece acıktıklarında eve geldikleri 
zamanların üzerinden çok geçmedi. Ama internetin hızlı yükselişi her şeyi de-

ğiştirdi. Günümüzde gençler dışarı çıkmak yerine günde birkaç saatlerini sosyal 
ağların sanal gerçekliğinde harcıyorlar. 

Sosyal ağların kullanımı gerçekten tehlikeli bir aktivite gibi görünüyor. Yine de, 
çocuğunuzun bunu kullanmasını yasaklamak, büyük olasılıkla bu sorunu çöz-
meyecek ve sadece belirlediğiniz kuralların delinmesine yol açacaktır. Ancak 
endişelenmeyin. 

Bu yazıda, sosyal ağ kullanımını daha güvenli hale getirerek çocuklarınız ve aile-
niz için yeterli koruma sağlayacak ipuçlarını bulacaksınız;

Ço
cu

k
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Ebeveyn Kontrol 
Yazılımından Yararlanın 

Çocuklarınızın yaşına bağlı olarak ebeveyn 
kontrol yazılımından ve özelliklerinden 
yararlanın. ESET Internet Security, 
engelleyeceğiniz web sitelerinin listesini 
oluşturmanıza ve ayrıca çocuğunuzun çevrimiçi 
olarak harcayabileceği zaman ve saat miktarını 
kısıtlamanıza olanak tanır. Diğer yandan, 
çocuklar da söz hakkına sahip olmalıdır. Bu 
nedenle ESET Parental Control for Android, tüm 
işlerini ve ev ödevlerini beklenenden daha önce 
bitirdikleri takdirde çocukların belirli bir web 
sitesini ziyaret etmek veya sosyal ağda geçirdiği 
süreyi uzatmak için izin istemelerine olanak 
sağlar.

Güvenilir Bir Güvenlik Çözümü Kullanın 

Kötü amaçlı yazılımlar siber dünyadaki en yaygın 
tehditlerden biri olduğundan, sosyal ağları 
kullanırken virüslerden kaçınmak için proaktif 
algılama yeteneklerine sahip bir virüsten 
korunma yazılımı ve çocuğunuzun cihazlarına 
güncel bir imza veritabanı kurmak gerekir. 
İstenmeyen e-postaları engelleme ve güvenlik 
duvarı araçları da bu riskler karşısında sistem 
güvenliği optimizasyonunu mümkün kılar. 
Ayrıca çocuğunuz sosyal ağlarda gezinirken 
asla bir yönetici hesabı kullanmamalıdır. 
Güvenlik sorunlarının etkisini en aza indirmek 
için çocuklarınız için özel bir kullanıcı profili 
oluşturun.

Https Kullanımını Ayarlayın

Çocuğunuzun sosyal ağları kullanırken https 
protokolü (bunu web sitesinin adını yazdığınız 
adres çubuğunda görebilirsiniz) ile gezindiğinden 
emin olun. Bunu yapmak, okunabilir metin 
bilgilerine karşı gizli saldırılardan kaçınmanıza 

yardımcı olur. Https protokolü kullanılırken 
yalnızca çocuğunuzun kullanıcı adı ve şifresi 
değil, tüm veriler şifrelenir ve herhangi bir kötü 
amaçlı aktör tarafından okunamaz. 

Sosyal ağlara genel Wi-Fi bağlantısından 
erişirken de bu faydalı ayarları kullanmaları 
konusunda çocuklarınıza tavsiyelerde bulunun.

Güçlü Parolalar ve İki Faktörlü 
Doğrulamayı Kullanın 

Güvenli bir parolanın nasıl olduğunu çocuklarınız 
biliyor mu? "parola" veya "12345" gibi tahmin 
edilmesi kolay seçenekleri kullanmadıklarından 
emin olun. Ayrıca şifre en az 10 karakter 
uzunluğunda olmalı, büyük ve küçük harf, sayı 
ve # veya @ gibi özel bir sembol içermelidir. 
Parolalarını hiç kimseye, hatta en iyi 
arkadaşlarına bile vermemelerini hatırlatmayı 
da unutmayın. Çocuklarınızın Facebook, Twitter 
veya diğer popüler sosyal ağlara bağlanırken 
güvenlik ayarlarında sunulan iki faktörlü 
doğrulamayı kullandığından emin olun. Akıllı 
telefonlarına tek kullanımlık bir parola gelmesi, 
saldırganlar için kırması zor olan başka bir 
güvenlik katmanı ekler.

Sosyal Ağlarda Doğru Gizlilik 
Ayarlarını Kurun 

Varsayılan sosyal ağ gizlilik ayarları 
çocuğunuzun güvenliğini garanti etmez. Bu 
nedenle ayarları doğru bir şekilde yaparken 
yeterli zaman ayırmanız ve hangi bilgilerin 
sızabileceğini kontrol etmeniz önerilir. Ne 
demek istediğimizi göstermek için örnek olarak 
Facebook'u kullandık:
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Facebook

Çocuğunuzun profilindeki hiçbir profil 
ayarının istisnasız herkese açık olma-
dığından emin olun. Tercihen, bilgileri 
sadece arkadaşlarına, eğer arkadaşları 
çok fazla ise sadece küçük bir gruba 
(aile veya yakın arkadaş gibi) erişilebilir 
hale getirin. 

Çocuğunuzun etiketlendiği resim, 
durum ve diğer içerikleri görebilecek 
kişileri sınırlayın. Uygulamaların kendi 
kişisel bilgilerine erişmesini veya 
duvarlarında gönderim yapmasını 
engelleyin. 

Onlara, sadece kişisel olarak tanıdıkları 
insanlardan gelen arkadaşlık teklifleri-
ni kabul etmelerini öğretin. Ayrıca siber 
dünyada yabancılarla konuşmanın 
veya iletişim kurmanın, gerçek dünya-
da olduğu kadar tehlikeli olabileceğini 
belirtin. 

Çocuklarınıza Etkinlik günlüğünü 
kullanarak profillerini nasıl yönetecek-
lerini, eylemlerini ve onlara bağlı olan 
diğer kişilerin eylemlerini nasıl gözden 
geçireceklerini gösterin. 
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SONUÇ

Şüphesiz ki, sosyal ağlar İnternet kullanıcıları için değerli bir kaynaktır. Yine de bu kıla-
vuzun gösterdiği gibi, çocukların kullanırken maruz kalabilecekleri birçok tehdit vardır. 
Bu nedenle siber suçluları veya diğer kötü amaçlı aktörleri hafife almayın ve hayatı-

nızdaki en değerli insanları korumak için BT araçlarından iyi bir şekilde faydalanın.

Sosyal ağ profillerini düzgün bir şekilde ayarlamalarına yardımcı olmak ve basit 
ama yararlı öneriler sunmak, onları güvenli tutmak konusunda yapılacak en 
önemli şey olabilir.

Twitter

Twitter'ın, 140 
karakterlik tweet limiti 
veya kısaltılmış URL'lerin 
sık kullanımı gibi 
kendine has özellikleri 
vardır.Çocuğunuza nasıl 
güvende kalacağını 
açıklarken bu farklılıkları 
da dikkate almanız 
gerekir. 

Sadece tanıdıkları kişileri 
takip etmek ve şüpheli 
bağlantılardan kaçınmak 
gibi şeylere ek olarak, 
alabilecekleri şüpheli 
mesajların yasallığını 
da kontrol etmeleri 
gerekir. Bunlar kötü 
amaçlıysa, parçalarını 
araştırdıklarında büyük 
olasılıkla birisinin 
aldatmacayı keşfetmiş 
ve bunu ağa duyurmuş 
olduğunu görebilirler. 

Ayrıca bilgisayarlarına 
veya cihazlarına kısa 
URL adreslerini çözen 
ve çocuklarınızın 
üzerine tıklamasına 
gerek kalmadan orijinal 
bağlantıyı görmesine 
izin veren bir tarayıcı 
eklentisi yükleyin.

Diğer 
Sosyal 
Medya 

Ortamları

Çocuğunuz 
Snapchat, 
Instagram 

veya YouTube 
gibi diğer 

sosyal medya 
ortamlarını 

tercih ediyor 
mu? Özellikle 

bu ağlar için 
özel olarak 

hazırlanmış 
diğer video 

kılavuzlarımıza 
da bakın. Ayrıca 

listemizde yer 
alan, çocuklar 

için daha uygun 
sosyal ağlardan 

birini de 
seçebilirsiniz.
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Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi Grafik Bölümü’nden mezun olan 
Erzurumlu, eserlerinde daha çok Fütürist ve 
Kübist sanat akımlarını yansıtıyor.

Asimetri ve hareket imgesini de resimlerinde 
kullanan sanatçı; ‘‘Son yıllarda ifade tarzım 
Fütürist bir biçim aldı. Bu bana konu 
zenginliğinin yanında daha özgür bir alan 
açtı’’ diyor.

Sanatçı İlhami Ümit Erzurumlu, karma 
sergilerde sergilediği kendine özgün baskı 
ve yağlıboya eserleri ile yirmiden fazla 
ülkedeki 60 özel koleksiyonla buluştu.

Halen Maltepe’deki atölyesinde resim 
çalışmalarına devam eden sanatçı, son 
olarak Paris’te kişisel bir sergi açtı.

İlhami Ümit Erzurumlu ile çalışmaları 
hakkında konuştuk;

30-31 Mart tarihlerinde, Chur’da 
bulunan Werkschau merkezinde, 
11 sanatçının eserlerinin yer 
aldığı bir resim sergisi düzenlendi. 
İsviçreli sanat çevrelerinin 
yoğun bir ilgi gösterdiği bu 
sergiye Türkiye’den İlhami Ümit 
Erzurumlu’da katılarak eserlerini 
sergiledi.
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 İlk olarak İsviçre’deki serginizden bahsedin bize! 

11 sanatçının katılımı ile gerçekleştirilen alternatif bir ser-
gi bu. Sanat dili farklı olan, sanatçılarla birlikte yapmaya 
özen gösterilen bir sergi. Müzik sanatçısı olan dostum 
Gürkan Karacan’ın kendilerine benden bahsetmesi üzeri-
ne, aralarında benim tarzımda bir ressamın olmadığından 
yola çıkarak beni de bu sergiye davet ettiler. Bana gelen 
bu daveti mutlulukla karşıladım. Sergide dokuz adet 
resmim sergileniyor. 

 Yapıtlarınızda yeni bir dil ve yeni bir form hakim. 
Size ilham veren şey nedir?

Aslında resimde yeni bir dil yok dersek pek de yanlış 
olmaz. Herşey denendi. Dilin eski olmasının da pek 
bir önemi yok. Önemli olan sizin kullandığınız dil ile ne 
söylediğiniz. Yaşadığımız çağa ait söyleyecek sözünüzün 
olması önemli! İlham veren şey nedir sorunuza ceva-
bım, biraz klasik olacak ama, hayatta yaşadığım herşey. 
Bulunduğum toplumun dinamikleri derim.

 Sanatsal boyutu ile kimlerden etkilendiniz?

Etkilendiğim birçok sanatçı var. Cezanne, Picasso ve 
Boccioni’yi söyleyebilirim.

 Sizinle ilgili haberlerde Kübist ve Fütürist çalışma-
larla ön plana çıktığınız vurgulanıyor. Buna değinebilir 
misiniz biraz? Bu kombinasyon nasıl oluştu?

15 yıl öncesine kadar Kübist eğilimli resimler yapıyordum. 
Sanırım hareketli bir yaşantımın olmasının da etkisiyle 
zamanla resimlerime biçimsel olarak hareketli formlar 
girmeye başladı. Doğal süreçte Fütüristik bir hal aldığı 
söylendi.

 Siz kendi sanatınızı nasıl tarif ediyorsunuz? 

Benim sanatımın Kübo fütüristik ve Fütüristik olarak ta-
nımlanmasında sakınca görmüyorum. Bu benim tercihim 
değil, doğal seyrinde başkalarının yaptığı bir tanım oldu 
bu. Doğru olan da zaten başkalarının sizi tanımlaması 
biraz da. Bugüne kadar sanatımı herhangi bir tarza dahil 

etmek üzere herhangi bir özel çalışmam olmadığı gibi, 
bundan sonra da nerelere gider, nasıl bir seyir alır bilemi-
yorum doğrusu. Her şeye açığım.

 Sanatsal çalışmalarınızda ne tür mesajlar iletiyor-
sunuz?

Konularımı tamamen doğal seyir halinde belirlerim. Bir 
sanat eserinin öncelikli misyonunun mesaj vermek olma-
dığına inanıyorum. Sanatçı bazen sadece plastik kaygılar-
la bazen de hem plastik hem de politik kaygılarla resim 
yapabilir. Bu çok normal. Önemli olan ne yaparsa yapsın 
samimi, sahici olmasıdır. İzleyici ne görürse...(Gülüyor)

 Günümüz sanat dünyasındaki Fütürist denemeleri 
nasıl değerlendiriyorsunuz?

Fütürist denemeleri sanatın tüm disiplinlerinde her 
dönem yapabilirsiniz. Önemli olan yaşadığınız dönemde 
hayata dokunup dokunmadığınızdır. Aslında tarzlar bir 
dildir, önemli olan yaşadığınız dönemde o dil ile neler 
konuştuğunuzdur.

 Resim dışında başka denemeleriniz oldu mu?

Heykel için eskizler yaptım. Uygun zaman ve ortamım 
olduğunda bu eskizleri boyutlandırmak istiyorum.

 Yapıtlarınıza olan ilgi...Yurt dışındaki ilgi ile yurt 
içindeki ilgiyi kıyasladığınızda neler söylersiniz? 

Böyle bir kıyaslama yapmak hiç aklıma gelmedi doğrusu. 
Ancak şimdi düşünüyorum da, dünya sanat ortamındaki 
eğilimler pek değişmiyor. Türkiye, Avrupa ve Amerika’da 
aynı şeyler moda. Dolayısıyla da beğeniler ve eleştiriler 
sanırım paralellik arz ediyor.

 Son olarak vurgulamak istediğiniz birşey var mı?

Bu İsviçre’ye ilk gelişim ve de ilk sergim oldu. Umarım 
bundan sonra da bu tip etkinlikler vesilesi ile İsviçre’ye 
gelirim.



Sp
or İsviçre Milli Takımı

Üzerine...

Teknik Direktör Vladimir Petkoviç 

Daha önceki yazılarımda da belirttiğim 
gibi, İsviçre Milli Takım Teknik Direktörü 
olan Vladimir Petkoviç’in takım için bir 
handikap olduğunu düşünenlerdenim. 
Şöyle ki; milli takımlar için oyuncu se-
çimi ve maçlar göz önünde bulundurul-
duğunda, ilk 11 seçimi hatalar ile dolu. 
Bu oyuncuların oyun içindeki taktiksel 
yetenekleri çok aşağılarda iken, oyun 
içindeki hamlelerden sonuç alınamıyor.

Vladimir Petkoviç İsviçre basınında 
bu konudan dolayı sürekli eleştiriler 
alırken, oyuncu seçimlerinde eski 
Yugoslavya kökenli oyunculara öncelik 
tanıdığı vurgulanıyor.

Petkoviç’i henüz İsviçre Milli Takımı’nın 
başına geçmediği zamanlardan bu yana 
tanıyor ve takip ediyorum.

İsviçre Milli Takımı öncesi İtalya seri A 
takımlarından olan FC Lazio ile 12/13 
(01.07.2012), 13/14 (04.01.2014) 2 yıl 
çalıştı. Ondan önce FC Sion’da sade-
ce 4 maç 11/12 (15.05.2012) 11/12 
(30.06.2012) kalabildi. Türkiye’de Sam-
sunspor ile 5 aylık 11/12 (01.07.2011), 
11/12 (23.01.2012) bir süper lig 
tecrübesi oldu. İsviçre Süper Ligi’nin iki 
sezondur lideri olan BSC Young Boys 
ile de 3 yıllık bir kariyer yaptı. 08/09 
(10.08.2008), 10/11 (08.05.2011) 
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Petkoviç’ten önce de böyleydi. 
Burada irdelenmesi gerekeken şey, 
İsviçre’nin yıllardır Dünya ve Avrupa 
şampiyonalarına katılıyor olması. 
Fakat takım gruplardan çıksa bile, 
çeyrek veya yarı finallere kolay kolay 
erişemiyor. Bence İsviçre’nin çeyrek 
veya yarı final oynayacak kapasitesi 
mevcut. Daha yüksek kalitede olan 
bir teknik direktör ile bu hedeflere 
ulaşılması hiç de zor değil.

Belirli bir ekole sahip olan İsviçre 
takımı, alt yapılarından her daim 
yetenekli oyuncular çıkarıyor. Bu, 
ülkenin sosyo-ekonomik durumu 
ile alakalı. Dünyanın her yerinden 
göç alan İsviçre bu cazip durumunu 
futbolda da lehine kullanıyor. 

İsviçre’yi yaşam için cazip bir ülke 
olarak gören göçmenler içerisin-
de; Afrika, Güney Amerika, eski 
Yugoslavya ve Türkiye kökenli 
birçok oyuncu, halı hazırda milli 
takımların çeşitli katagorilerinde yer 
alıyorlar. Doğuştan gelen yetenek-

leri ile kaliteli olan ve disiplinle 
eğitilen bu göçmenler İsviçre 
milli takımlarının omurgasını 
oluşturuyorlar.

İyi ve planlı bir çalışma ile; 
bir yıllık, beş yıllık ve on 
yıllık planlamalar dahilinde 
daha elit ve daha yetenekli 

oyuncular oluşturulabilir. İyi 
bir teknik ekip ile desteklenen bu 
planlamaların sonunda daha başa-

rılı bir milli takım yaratılabilir.

Mart ayı içinde Avrupa Şampiyonası 
eleme maçları başladı. Bu maçlara 
İsviçre Milli Takımı da katılıyor. D 
grubunda mücadele eden İsviçre 
takımının rakipleri Danimarka, 
İrlanda, Gürcistan ve Cebelitarık. 

İsviçre, nisbeten “kolay“ 
sayılabilecek bir grupta mücadele 
edecek. 

Takım, ilk olarak deplasmanda 
Gürcistan’a karşı 2-0 gibi net bir 
skorla galip gelmesine rağmen, 
evinde Danimarka’ya karşı son 
5 dakikasına kadar 3-0 önde 
götürdüğü maçı, trajik bir şekilde 
3-3 gibi bir beraberlikle bitirdi.

Kolay olan D grubunda ilk 
iki takım için yarış İsviçre, 
Danimarka ve İrlanda 
arasında geçecek gibi 
görünüyor. Bir aksilik 
yaşanmaz ise, İsviç-
re’nin bu gruptan 
çıkacağını 
düşünüyorum. 
Çünkü İsviç-
re’nin bir futbol 
ekolü var ve belli 
seviyeye kadar bu 
ekol ile gidile-
bilir. Bu durum 
yıllardır böyle. 

Mustafa Aktaş
Eski Futbolcu

m.aktasch@gmail.com



19 Nisan Dolunay

Bu ay dolunay Terazi 
burcunda yaşanıyor. 
Ay Terazi’de, Güneş 
ise son derecede 
Koç burcunda... Ayrı-
ca Güneş ile Uranüs 
gezegeni Koç bur-
cunda kavuşacak.

Merkür gezegeni de 
Koç burcunda ve tam 
Chiron ile yanyana gelecek. Bu 
Dolunay’da Uranüs size yardımcı 
olacak. 

Geçmişteki monoton düzeninizi 
değiştirmek isteyecek, kendinizi 
ani yeniliklere hazırlayacaksınız. 

Dolunay Terazi’de olacağı için 
özellikle de ilişki durumlarında 
yenilikler olacak. Bu dönemde ha-
yata bakışınız değişecek birden ve 
bilinçli olarak hayatınızda değişik-
likler yapacaksınız. 

Birçok insan 19 Nisan’dan sonra, 
özelikle de 20 ile 25 Nisan tarihleri 
arasında ilişkilerinde çok önemli 
kararlar alacak, yeniliklere cesa-
retli adımlar atacak. Aylarca süren 
korkularınızı üzerinizden atacak-
sınız. Geçmişte bir türlü bitireme-
diğiniz ilişkilerinizi 19 Nisan’dan 
sonra bitirme şansınız çok yüksek. 
Ya da birinden hoşlanıyorsunuz 
ama ilişkiye girmekten korku-
yorsunuz.Bu dönemde aniden 
kendinizden emin olacak o ilişkiye 
sahip çıkacaksınız.Tabii ki bunları 
hangi evinizde nasıl bir şekilde 
yaşayacağınızı anlamak için Radix 
haritanıza bakmak gerekiyor.

10 Nisan’dan 11 Ağustos’a 
kadar Jüpiter Retrosu

Jüpiter 10 Ni-
san’da Yay evine 
Retro yapacak. 
Jüpiter genellik-
le şans gezegeni 
olarak biliniyor. 
10 Nisan’dan sonra işleriniz biraz 
yavaşlamıştır. Bu dönem daha 
fazla çaba göstermeniz gerekiyor. 
Şöyle düşünün; bir banka hesabı-
nız var ve o şanslar orada birikiyor. 
Kısmetlerinizi kaybetmiyorsu-
nuz,11 Ağustos’tan sonra hepsini 
birden alacaksınız. 

Aslında bu Jüpiter Retro, atacağı-
nız adımlarda emin olup olmama-
nız konusunda size zaman tanıyor. 
Bu zamanda verdiğiniz kararları 
iyice düşünceksiniz. Retro bittikten 
sonra da aklınızdaki fikirleri hayata 
geçireceksiniz.

30 Nisan’dan18 Eylül’e 
kadar Satürn Retrosu

Satürn Oğlak evinde retro yapacak. 
Satürn retrosu, aslında bize kendi 
zayıf noktamızı gösterir. Satürn’ün 
olduğu evde bizi rahatsız eden ko-
nuları iyice bir gözden geçireceğiz.

Bu Retro zamanında sakin olun ve 
aceleci davranmayın. Bu zamanda 
uzun süren ilişkiler ya da iş hayatı 
bozulabilir. 

Retronun bitmesini beklemeni-
zi, emin olduktan sonra karar 
vermenizi tavsiye ederim. Satürn, 
Oğlak’ta sizi sorumluluklarınızı 
yerinize getirmeye davet ediyor.

Nurten Avcı (Maharaa)
Astrolog

info@kaffeesatzstube-maharaa.ch

Gezegenlerimiz
yenilik istiyor!

Yeni Başlangıçlar Zamanı

Biliyorum son aylar birçok insan için biraz 
zor geçti. Ancak yeni ayı çok güzel geçire-
ceksiniz. 

Mart ayında Merkür gezegeni Balık ayına 
Retro yaptı ve birçok kişi bu dönemde duy-
gusal olup geçmişle hesaplaşmak istedi. 

Birçok kişi derin düşünceler içindeydi ve 
artık herkes ne istediğini çok iyi biliyor.

5 Nisan’dan itibaren içinizde yeni bir güç 
oluşacak ve “Ben artık istediğimi elde 
etmek istiyorum.“ diyerek bir savaşa gire-
ceksiniz. Yeni bir iş alanı, yeni bir meslek, 
yeni bir ilişki ya da yeni dostluklar olabilir. 
Özellikle de, kendinizi geliştirmek adına 
yeni bir eğitime başlamak isteyeceksiniz. 

Herkesin haritası değişiyor. Yeni ayınız 
hangi evinizdeyse o evinizde yeni baş-
langıçlar yapacaksınız. 17 Nisan’a kadar 
içinizde yeni duygular yeşerecek. Şimdiye 
kadarki düzeninizi bırakıp hayatınızda 
yeni bir düzen kurmak isteyeceksiniz. Bu 
dönemde istediğinizi elde edeceksiniz.

NOT: Yıldız haritasında 12 ev vardır. Sizin yıldız haritanızda eviniz hangi gezegende yer alıyorsa konular da ona göre değişir. 
Yukarıda yazdıklarım geneldir ve herkesin yıldız haritasına uymayabilir.
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Fuat Köçer
Eğitimci

Diyojen'in tarihteki en büyük komu-
tanlardan biri olan büyük Iskender'e 
sarfettiği; "Gölge etme başka ihsan 
istemem" sözünü bilmeyeniniz yok-
tur. Bu cümlenin söylendiği rivayet 
edilen hikaye ise, insanda öz dene-
tim adına adeta ders niteliğindedir. 

Büyük İskender döneminde yaşayan 
Diyojen, dünyada hiçbir şeye değer 
vermemiş, ne mal ne de mülk 
edinmiştir. Rivayete göre yan yatmış 
büyükçe bir fıçının içinde hayatını 
sürdürmektedir. Esprili ve nükteli 
sözleriyle tanınır, bilinir. Şöhreti 
Büyük İskender’in kulağına gider. 
Büyük İskerder merak edip bu garip 
filozofu ziyarete gider ve aralarında 
şöyle bir diyalog geçer;

"Ben ki Yunanların baş komutanı, 
Persleri yenme başarısı göstermiş, 
yetmiş devlet kurup, askerlerimle 
Hindistan'a ulaşmışım. Bir dünya 
imparatorluğunu yönetmiş, bütün 
dünyayı kendime hizmete hazır 
vaziyete getirmişim. Sana selam 
olsun DIyojen, ben, namı-değer 
hükümdar Büyük İskender."

"Ne kadar güzel bir başarı. Ben de 
şu an daha da güzel olan güneşin 
alnında yatmakta ve tadını 
çıkartmaktayım."

"Burada, şehrin girişinde, 
bir çöpü andıran bu fıçının 
içinde mi? Güldürüyor-
sun beni Diyojen."

"Senin çöp dediğin, 
benim evimdir Büyük 

Anne-baba-
ların önemli 

görevlerinden 
biri de çocukları-

nın öz denetimlerini 
geliştirmelerine yardımcı ol-

malarıdır. Örneğin ıspanak yemek 
istemeyen bir çocuğa annesi tara-
fından hamburgerin alternatif olarak 
sunulması, çocuğun öz denetimi için 
zararlı bir davranıştır. "Ne yapayım, 
çocuk yemiyor, aç mı kalsın yani?" 
demek yerine, çocuğa alternatif 
olarak bir elma vermek daha man-
tıklı olacaktır. Çünkü istemediği bir 
durumla karşılaştığında, kendisinin 
daha hoşnut olacağı şeylerle "ödül-
lendirilmesi" (bu durumda çocuğun 
ödül olarak algılayacağı durum as-
lında uzu vadede cezadır), çocuğun 
öz denetim yetisini köreltecektir. Bu 
şekilde yetişen çocuklar, eğitim ve iş 
hayatında öz denetim eksikliğinden 
ötürü zorlanacak, kendi gelişimlerini 
kendileri engellemiş olacaklardır. 
Ispanak yemek istemediğinde ham-
burger sunulan çocuk, ders çalışmak 
istemediğinde bilgisayar oyunlarına 
yönelecektir örneğin. Çünkü sev-
mediği bir durumla karşılaştığında 
davranış ve isteklerini denetlemek 
yerine, o an ki hevesini giderecek 
ve onu asıl hedeften uzaklaştıracak 
şeylere yönelmek, ailesi tarafından 
kendisine öğretilmiştir. Haliyle çocuk 
kendini bu noktada kontrol etme 
gereği görmeyecektir.

Milatt'tan aşşağı yukarı 400 yıl önce, 
bir küpün içinde yaşamış ünlü filozof 

G
üzel bir akşam yemeğinin 
ardından, tıka basa doymuş 
olmanıza rağmen gelen 
tatlıya "hayır" diyemediğiniz 

olmuştur elbet. Ya da sabah 6'da 
kalkıp işe gideceğinizi bilmenize rağ-
men, izlediğiniz filmin sonunu merak 
edip, gece yarısına kadar izledikten 
sonra ertesi sabah bunun pismanlı-
ğını yaşamış olanlarınız da vardır.

Ayda yılda bir benzer şeyler yaşamış 
olmak bir sorun teşkil etmeyecektir. 
Benzer hadiselerin sürekli tekrarlan-
ması ve aklın yerine nefsin istekle-
rine yenik düşmemiz, sağlığımız ve 
düzenimiz açısından belli sorunlar 
teşkil edebilir. Buradaki asıl sorun, 
küçük yaştan itibaren geliştirilmesi 
ve ebeveynler tarafından desteklen-
mesi gereken öz denetim, diğer bir 
deyişle otokontrol eksikliğidir. 

Öz denetim, daha önemli bir amaca 
ulaşabilmek için kişinin tepkilerini, 
davranışlarını veya başka amaca 
yönelme eğilimini denetleyip kısıtla-
ması olarak tanımlanmaktadır.

Öz denetim, daha önemli bir amaca 
ulaşabilmek için kişinin tepkilerini, 

davranışlarını veya başka amaca 
yönelme eğilimini denetleyip kısıtlaması 

olarak tanımlanmaktadır.
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İskender. Evimin önünde güneş-
lenmekten de mutluluk duyarım."

"Ben bir sarayda yaşarım, benim 
güneşim her geçen gün artan 
namımdır. Hizmetkarlarım, 
altınlarım ve gücüm sonsuz, 
imrenmez misin bana Diyojen? "

"Bana bir tas suyum ve şu tarla-
daki meyve ve sebzeler yeter de 
artar bile."

"Havucu ve elmayı tarladan top-
layıp, boynundaki bez torbada mı 
gezdirirsin be adam, güldürme 
beni"

"Senin beğenmediğin bez torba, 
hem benim üstümü örter, hem 
de yiyeceğimi muhafaza eder 
Büyük İskender."

"Kırmızı pelerini ve en keskin 
silahları üzerinde taşıyan bir 
hükümdara kendini güldür-
me Diyojen. Zırhlı yeleğime 
imrenirsin bilirim?"

"Zırhlı yeleğin benim 
için en değerli olan 
şeyi, şu an güneşimi 
perdelemekte Büyük 
İskender."

"Ahmaklık etme 
Diyojen, Ben 
Büyük İskende-
rim. Herkese ve 
herşeye hakim 
olma gücüne 
sahibim. Güne-
şi gölgeleyecek 

kadar gücüm var. Bunu bilmez-
misin be adam?"

"Doğru söylersin hükümdar, 
herşeye hakim olacak gücün 
var. Sadece bir şey hariç, o da 
nefsin'dir. Nefsin, yani sonsuz 
isteklerin sana hükmetmekte 
ve seni köleleştirmekte. Ben 
ise dünyevi isteklerimi kendime 
köle ettim. Sen benim köleminde 
kölesisin Büyük İskender."

"Ben herşeye rağmen dünyanın 
en güçlü hükümdarıyım Diyojen. 
Bu kadar güçlü bir köle olur mu 
hiç?"

"Aynı zamanda da bu gücü 
kaybetme korkusuyla yaşamak 
zorunda olan bir hükümdar ve 
korkularının kölesi..."

"Doğru söylersin Diyojen. Ama 
bu güç için çok çaba sarfeder 
ve de aynı zamanda hükmünü 
sürmekten haz duyarım."

"Ne kadar çok şeye sahipsen, o 
kadar çok şeyi kaybetme korku-
suyla yaşarsın İskender".

"Hayatı anlamış gibi görünürsün 
bilge adam."

"Ben hayatı sadece severim. 
Birşey sahibi olmak zorunda 
olmadığım, kendi irademe sahip 
olduğum sade hayatı severim."

"Bana bir hayat dersi verdin 
Diyojen. Bir fırsat tanı, ben de 
sana borcumu ödeyeyim. Bunu 
kabul buyur".

"Büyük İskenderin bu dileğini 
elbette geri çevirecek değilim."

"Ne dilersen dile benden"

"Gölge etme başka ihsan iste-
mem İskender."

Diyojen'in Büyük İskender'e 
verdiği hayat dersinde de, tasavvuf 
şiirinin en önemli temsilcilerinden 
Yunus Emre'nin; ”Nefistir seni 
yolda koyan, yolda kalır nefse 
uyan” sözünde de verilen mesaj 
aynıdır. Öz denetim eksikliği ile 
yetişmiş bireyler, gündelik heves-
leri doğrultusunda yok olmaya 
mahkumdurlar. 

Çocuklara Matematik, Tarih, Fizik 
gibi bilimsel alanları sevdirmek 
istiyorsak, öncelikle onlara öz 
denetim gelişimi noktasında yar-
dımcı olmalıyız. Çocuklarımızın her 
isteğini yerine getirme derdinde 
olmamalıyız. Onların isteklerini 
kontrol etmesine yardım etmemiz 
gerekmekte. Diyojen'in de dediği 
gibi, insanın kendine hükmetmesi, 
dünyaya hükmetmesinden daha 
zordur. Dünyevi isteklerinin kölesi 
olmak yerine isteklerini frenlemeyi 
başaran bireyler bir nesnenin 
fiyatını değil değerini bilecektir. 
Değerli insan olmak, değer bilen 
insan olmaktan geçer. Topluma 
değer katan bir evlat yetiştirmek 
istiyorsak, öncelikle kendi içine 
bakabilen ve kendini denetleyebi-
len bireyler yetiştirmemizde fayda 
var diye düşünüyorum. 

Çocuklara Matematik, Tarih, Fizik gibi 
bilimsel alanları sevdirmek istiyorsak, öncelikle 
onlara öz denetim gelişimi noktasında yardımcı 

olmalıyız. Çocuklarımızın her isteğini yerine 
getirme derdinde olmamalıyız. 
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İsviçre’de eğitim görmek veya İsviçre’de 
okumak dünyada belli bir prestije 
sahip olmakla kalmayıp, aynı zamanda 
prestij edinmek için, özellikle de zengin 
tabakanın tercih ettiği yere dönümüş 
artık. 

lic. Phil. Psychologe FSP
Systemischer Therapeut
mehmetmeral@gmx.ch

Mehmet Meral

var mı? Özellikle de göç-
menler ve göçmen çocukları 
açısından durum nedir?

Eşitsizlik zaten sadece eğitim 
sistemiyle ilgili değil, sistemin 
diğer alanlarında da karşımıza 
çıkıyor. Her yerde her zaman 
‘önce İsviçreliler’ duygusunu 
ve halini hem çok yaşıyor 
göçmen kökenli insanlar 
hem de çok duyuyorlar. Bu, iş 
aramada olsun, ev aramada 
olsun, eğitim sisteminde olsun 
böyle. 

Bırakın liseye gitmeyi meslek 
aramada ve bulmada da bu 
eşitsizlik alabildiğine kendini 
hissettiriyor. Birçok iş yerinde 
meslek yeri arayan gençlerin 
önce isimlerine bakıldığını 
herkes biliyor. İsviçrelileri önce 
tercih eden o kadar çok firma 

Eskiden Yeşilçam film-
lerinden bilirdik; zengin 
aileler çocuklarını İsviç-

re’ye okumaya gönderirlerdi. 
Aynı zamanda dünyanın birçok 
ülkesinde yaşayan zengin 
aileler çocuklarını İsviçre’ye 
yüksek eğitim almaları için 
gönderiyorlar. Özellikle de 
üçüncü dünya ülkelerinin 
zenginleri bu prestijli eğitimi 
alarak kendilerine uluslara-
rası piyasada yer edinmeye 
çalışıyorlar. Sonuçta emperya-
list dünyada sermaye etnik ya 
da milli aidiyetler aramaz. İyi 
eğitim almışları havada kapan 
bir yarış var. 

Peki bu eğitim sistemi gerçek-
ten bahsedildiği gibi iyi mi? İyi 
ise bu sistemde fırsat eşitliği 
var mı? Ya da eğitimde eşitlik 
konusunda sistemin çabası 

Arada bir tek-tük göçmen 
kökenli bir çocuk bu başarıyı 
sağlamışsa, bu da çoğunlukla 
hem onun zekasının hem de 
iradesinin olmasıyla olmuştur. 
Sistem elinden gelse onu 
da eleyecek ama mecburen 
renklilik olsun diye istisnai bir 
durum olarak kabul etmekte-
dir onu. 

Bu yazıya Kanton Zürich’ten 
örnekler vererek devam 
etmek istersem; oturulan 
bölgelere göre Gymnasium’da 
okuyan öğrencilerin dağılımını, 
resimdeki tabeladan baktı-
ğımızda, gelir düzeyi yüksek 
insanların (kodamanların) 
işgal ettiğini göreceksiniz. 

Zürich’te kodamanlar en çok 
nerede oturuyorlarsa o bölge-
lerde Gymnasium’a gidenlerin 
oranı diğer ikamet edilen 
yerlere nazaran dehşet verici 
bir farklılık göstermektedir. 

Mesela Zollikon, Zumikon, Er-
lenbach, Kilchberg, Küstnacht 
gibi küçük yerleşim yerlerinde 
liseye gidenlerin oranı %40’ın 

var ki... Sistemin kurumları 
bunu inkar edemiyor da. 

Eğitimdeki eşitsizlik İsviçre’de 
sadece göçmenlere karşı de-
ğil, aynı zamanda kendi içinde-
ki sınıfsal katmanlara karşı da 
gözlenmektedir. Zengin-fakir 
ayrımında dikkati çeken, fakir 
İsviçreli ailelerinin çocukları 
eğitim basamaklarından 
yükseltilip daha çok meslek 
eğitimine yönlendirilirlerken, 
zengin katmanın çocukları ise 
daha çok Gymnasium (Lise) 
eğitimine teşvik edilmekte-
dirler. 

Bu zenginlerin bir kısmı bunu 
çocuklarına paranın gücü ile 
sağlarken bir kısmı da elit 
tabakının devamını kendi 
ailelerinin üyelerinden temin 
ederek, sistemi ‘ötekilerin’ 
eline bırakmak istmemekte-
dirler.

Özellikle de zengin akade-
misyenler çocuklarını paralı 
eğitimin ötesinde, kendi pres-
tijli konumlarını kullanarak iyi 
yerlere yerleştirmektedirler. 

Eğ
iti

m

Eğitimdeki 
Eşitsizlik



üstündeyken, fakir olan işçi 
tabakasının yoğun olduğu 
bölgelerde bu oranlar %5’in 
altında. 

Bu rakamlar bize aslında 
eğitimdeki eşitsizliğin hem 
sınıflar arası bir mesele oldu-
ğunu hem de etnik ve milli bir 
ayrımın olduğunu göstermek-
tedir. 

Zürich’te birçok okulda 25 kişi-
lik sınıflarda sadece ve sadece 
göçmen çocuklarından ibaret 
sınıfların oluşturulduğunu is-
patlayabilirim. Hiç bir İsviçreli 
çocuğun olmadığı sınıflar var 
Zürich’te. 

Öğretmenlerin etkisi

Bir taraftan durum böyle iken 
diğer taraftan göçmenlerin iyi 
entegre olmadıklarını anlatan, 
göçmenlerin buraya entegre 
olmada istekli olmadıklarını 
vurgulayan sistemin işbirlik-
çileri var. 

Göçmen çocukları en başta 
öğretmenler elemektedirler. 
Öğretmenler tarafından, bı-
rakın teşvik edilmeyi heves-
lerini kıran ve onların başarılı 
olacaklarına inanmayan bir 
çoğunluk var eğitim siste-
minde. 

Ailelerin çabaları olduğunda 
bunu kıracak cümleleri de 
hazır bu öğretmen ordusunun. 
Örnekler vermek gerekirse; 
‘Biliyor musunuz İsviçre’de çok 
imkanlar var.’, ya da ‘Siz de 
amma hırslı anne ve babalar-
sınız, bu hırsınız çocuğunuza 
zarar verir.’ ya da’ Herkes 
üniversiteye giderse diğer 
meslekleri kim yapacak?’ 
Bunun gibi onlarca cümleyi 
öğretmen-veli toplantısından 
sizlere aktarabilirim. 

Eğitimde ayrımcılık olma-
malıdır

Bu ülkede göçmenleri yetersiz 
görmek onlara yapılan en 
büyük haksızlıktır. 

Zürich şehrinde Gymna-
sium’da oranı en yüksek 

öğretmeni karar vermektedir. 
Yani öğretmenin vicdanına 
kalmış bir mesele. 

İrdelediğim ve anlatmak 
istediğim eğitimdeki eşitsiz-
liğin çok daha farklı boyutları 
var. Ama bu dergide bana 
sunulmuş köşede sizlere 
düşüncelerimi özetleyerek 
bu kadarını aktarabiliyorum. 
İleriki yazılarda özellikle de 
meslek eğitiminde yaşanılan 
haksızlıklar ve eşitsizlikler 
üzerine birşeyleri irdeleye-
bilirim. Konunun uzmanı* 
olmayan birisi olarak benim-
kisi sadece yaşanılan durumu 
aktarmaktır. 
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olanlar Almanya ve Avusturya 
kökenliler iken, oranı en düşük 
olanlar ise Balkan ülkelerin-
den gelenler. Bu sıralamayı 
Türkiyeliler takip ediyor.

Birilerinin söylediği gibi; bu 
resmin böyle olmasının sebebi 
‘göçmen ailelerin bilinçsizliği 
ya da yetersizliğidir’, ifadesi 
tamamen sistemin duymak 
istediği bir cümledir. Sis-
tem bunu kendi içinde bir 
de göçmen kökenli sözde 
uzmanlara söylettiğinde daha 
da memnun kalmaktadırlar. 
“Bunu ben söylemiyorum, 
sizin o okumuşlar söylüyor“ 
denmesi kadar acı bir durum 
da yoktur. 

Daha geçen ay Gymnasium’a 
giriş sınavlarına girip de yeterli 
puan alamayan ailelerden bire 
bir dinledim sorunu. Çocuk-
larını iyi hazırlamışlar. Ana 
derslerde karnelerinde iyi ve 
çok iyi notları olan çocuklar 
elenmişler maalesef bu sı-
navlarda. “Sonuca itiraz etmek 
ya da sınav kağıdını görüp 
incelemek istiyorum“ talepleri 
geri çevrilen aileler var. Yani 
iddialı olup da iyi hazırlanan bir 
gence “sen yetersizsin“ diyen 
sistem onun elinden itiraz 
etme şansını bile alıyor. Peki 
haklarının yenilmediğini bu 
insanlar nasıl anlayacaklar? 

Sistem kendi içindeki eşitsiz-
liği azaltmak istiyorsa samimi 
olan adımlar atmalıdır. Her 
şeyden evvel zengin ve fakir 
katman arasındaki bu uçurum 
yok edilmelidir. Bahsettiğim 
tablo utanç verici bir tablodur. 
Öğretmenler adaletli olup 
göçmen kökenli çocukla-
rı ayrımcılığa tabii tutarak 
onların heveslerini, notlarını 
kırmamalıdır. Öğretmen veli 
toplantısında, göçmen kökenli 
bir çocuğun almış olduğu ye-
terli notu (4) iyi diye yutturma-
malıdır. Madem iyi o zaman o 
not karnede 5 olmalıdır. 

Bu arada İsviçre’de eğitim sis-
temindeki not değerlendirme-

sini bilmeyenler için açarasak; 
en iyi not 6, iyi not 5, yeterli 
not 4, yetersiz not 3, kötü not 
2’der.Burada sıfır diye bir not 
yoktur. Böyle durumlarda not 
verilmiyor. Kısacası, 4 alan 
bir çocuğa öğretmen ‘iyi’dir 
diyorsa, bunu göçmen kökenli 
olmasından dolayı diyordur. 
Bu değerlendirmelere birçok 
öğretmen - veli toplantısında 
şahit oldum diyebilirim. 

İsviçre’de eğitim sistemi her 
kantonda aynı kriterlerle 
uygulanmıyor. Mesela bazı 
kantonlarda liseye giriş 
sınavları yok. Bu kantonlarda 
hangi çocuğun Gymnasium’a 
gideceğine tamamen sınıf 
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Dış görünüşünüzle çevrenizdekileri etkilemek, 
dikkatleri üzerinize çekmek mi istiyorsunuz? 
Bunu sadece güzel bir kıyafetle sağlamak 

mümkün değil. İncelikler detaylarda saklıdır ve tek bir 
aksesuar bile görünüşünüzde büyük farklılıklar yaratabilir. 
Aksesuarların bu büyüleyici etkisinden faydalanmanın sırrı 
ise onları nasıl kullanacağınızı bilmekte gizli.

İşte ufak bir pırıltıyla bile dikkatleri üzerinize çekmenizi 
sağlayacak aksesuar kullanım tüyoları:
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Takılarınızı modernize edin 
Aksesuar trendleri değişiyor olsa da; bir an-
lam ifade eden ve manevi değeri de olan takı-
lar, hayat boyu vazgeçilmez olmayı başarıyor. 
Örneğin son dönemde tasarımlarda sık sık 
gördüğümüz, manevi değerleri günümüzün 
modern tasarımlarına yansıtan takıları tercih 
edebilir ya da sizin için değerli olan takıları 
stilinize uygun hale getirerek kullanabilirsiniz.

Günlük takılarınızı, özel parçalarla kom-
binlemekten korkmayın 

Takılarınız stilizin, dolayısıyla kişiliğinizin bir 
parçasıdır. Eğer bir de sık sık kullandığınız ve 
sizinle özdeşleşen takılarınız varsa. Bu yüzden 
günlük ve sık kullandığınız takılarınızı, özel 
parçalarla kombinlemekten çekinmeyin. Böy-
lelikle en sevdiğiniz aksesuarlarınızı, en özel 
anlarınızda da yanınızda taşıyabilirsiniz.

Farklılıkları bir arada kullanmaktan 
çekinmeyin 

Beyaz, sarı, rose, altın, pırlanta… Farklı mater-
yal ve renklerdeki aksesuarları bir arada kul-
lanmaktan korkmayın. Sevdiğiniz bir kombin 
bulana kadar istediğiniz gibi karıştırın. Tüm 
yüzüklerinizi bir arada kullanabilir veya boy-
nunuza beyaz altın, sarı altın ve rose altından 
yapılmış farklı renkte kolyeler takabilirsiniz.

Birden fazla takı kullanmayı 
seviyorsanız, parçalar arasında uyum 
sağlamaya çalışın 

"Less is more” kuralı, her koşulda geçerli 
olmayabilir; özellikle de söz konusu aksesu-
ar olduğunda… Birden fazla takıyı bir arada 
kullanmanın püf noktası ise şöyle; Seçtiğiniz 
her bir parçanın dış görünümünüze değer kat-
tığından emin olun.

Örneğin söz konusu kolyeler olduğunda, 
sayıyı istediğiniz kadar artırabilirsiniz. Hatta ne 
kadar çok, o kadar iyi bile denilebilir. Üstelik 
bu kolyeler aynı renkte, aynı uzunlukta olmak 
zorunda değil.

Küçük ve ince yüzükleri bir arada kul-
lanın, büyük yüzükleri tek başına 

Büyük yüzükler karşınızdakinin dikkatini ilk 
bakışta çekebileceğinden, birden fazla büyük 
yüzüğü bir arada kullanmanız abartılı bir gö-
rünüm yaratabilir. Ne var ki bu durum küçük 
yüzükler için geçerli değil. Dikkatli gözlerin 
ilgisini çeken, şık ve zarif küçük yüzüklerinizi 
bir arada kullanabilir, farklı parmaklarınıza 
farklı yüzükler takarak stilinize yaratıcı bir 
dokunuş yapabilirsiniz.

Takı seçimi yaparken sizin için özel bir 
anlamı olan parçalara yönelin 

Takılarınızı seçerken, sizin için anlamı olan bir 
tasarım seçmeye özen gösterin. Böylelikle 
üzerinizdeki her bir aksesuarla ayrı hikaye 
yaratabilir, takılarınızın sizinle daha çok 
bütünleşmesine fırsat verebilirsiniz. Bu 
uyumu hem takılarınızın üzerindeki taşlar 
hem de tasarım öğelerinde arayabilirsiniz. 
Örneğin yeşil rengin sizin için uğurlu olduğuna 
inanıyorsanız, zümrüt taşının kullanıldığı 
takıları tercih edin. Halka, göz figürü gibi 
tasarımların sizin için bir hikayesi varsa, bu 
hikayenin peşinden gitmeyi ihmal etmeyin.

Yaratıcı gücünüzü hafife almayın 

Aksesuar kullanırken kendi yaratıcılığınızı 
asla hafife almayın. Eğer üzerinizde 
taşıdığınız aksesuarlar size kendinizi iyi 
hissettiriyorsa, bu pozitif etki etrafınızdakilere 
de yansıyacaktır. Bunun dışında, 
yaratıcılığınızı kullanarak aksesuarlarınızı 
dönüştürebilirsiniz. Uzun zamandır 
kullanmadığınız bir yüzüğünüzü, kolye ucu 
olarak kullanabilir, bilekliklerinizden halhal 
yapabilirsiniz.

Kaliteli ve zamansız parçalar her za-
man kurtarıcıdır 

Eğer takılarınızdan sıkıldıysanız ve biraz 
değişiklik istiyorsanız, zamansız parçaların 
her zaman kurtarıcı olduğunu unutmayın. 
Biraz daha trendy parçalar kullanmak 
istiyorsanız, bu sefer de kaliteden ödün 
vermemeye dikkat edin. Nedeni çok basit; 
kaliteli bir takıyı ne kadar modern bir parça 
olursa olsun uzun süre kullanabilirsiniz. 
Kaliteli bir takı, zaman geçse de değerinden 
hiçbir şey kaybetmez.
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Skoda, Volkswagen Grubu'nun elektrikli araç 
mimarisi olan MEB platformu üzerine geliştirdiği 

VISION iV adındaki konseptini tanıttı.

Sportif bir dört kapılı coupe ile crossover tasarımını bir 
araya getiren VISION iV, 4665 mm'lik uzunluğa, 1925 mm 
genişliğe ve 1613 mm'lik bir yüksekliğe sahip.

Geniş ön ızgarası, ön farları birbirine bağlayan ışık şeridi, 
aydınlatmalı logoları, içerisinde organik altın pigmentlerine 
yer verilen Ultra Yellow adındaki gövde rengi, panoramik 
cam tavanı, aerodinamik yapıyı iyileştirmeye yönelik 
tasarlanan 22 inçlik jantları ve birer küçük kameradan 
oluşan yan aynalarıyla dikkat çekici bir görünüm sunan 
konsept otomobil, sportif tasarımının ardında geniş bir 
iç hacim ve 550 litrelik bagaj kapasitesi barındırıyor. 
Otomobilin kabin tasarımı ise oldukça fütüristik detaylar 
barındırıyor.

Skoda VISION iV konseptinde biri önde diğeri ise arada 
olmak üzere iki adet elektrik motoru bulunuyor. Toplam 
225 kW yani 306 beygir gücü üreten bu motorlar aracı 
0'dan 100 km/s hıza 5.9 saniyede ulaştırıyor ve 190 
km/s'lik maksimum hıza çıkarabiliyor. 500 km'lik menzil 
sunduğu açıklanan elektrikli Skoda'nın bataryalarının 
ise 30 dakikada yüzde 80 doluluk oranına ulaşabildiği 
belirtiliyor.



Tesla, Model Y 
adını verdiği yeni 

modelini tanıttı. Orta 
boy bir SUV olarak 

geliştirilen ve Tesla 
gamında Model X'in 
altında konumlanan 

Model Y'nin bir 
SUV'un işlevselliği 
ile spor otomobilin 

karakterini bir arada 
sunuyor.

Markanın uygun fiyatlı SUV modeli olan Model Y, tasarım 
olarak Model X ve Model 3'ten izler taşıyor. Bu anlamda 
tasarımının bizi hiç şaşırtmadığını söyleyebiliriz. 

Otomobilin kabini de markanın dev ekran konseptini devam et-
tiriyor ve minimum buton kullanımı ile sade bir ortam sunuyor. 
Standart versiyonu 5 koltuklu olarak sunulan otomobil, 3 bin 
franklık bir farkla 7 koltuklu olarak da alınabiliyor. Model Y'de 
devasa bir cam tavan da sunuluyor.

2020 yılının Sonbahar aylarında satışa sunulması planlanan Mo-
del Y'nin başlangıç fiyatı 39 bin frnak olarak belirlenmiş. Ancak 
bu fiyatı taşıyan standart versiyonun 2021 yılında sunulacağı 
ifade ediliyor. 

Şu an arkadan itişli versiyon için 42 bin 700 franklık bir baz fiyat 
etiketi mevcut. Bu versiyon 0'dan 96 km/s hıza 5.5 saniyede 
çıkıyor ve 210 km/s maksimum hıza ulaşabiliyor. Menzili ise 
483 km/s. 

Bir üst model olan ve dört tekerlekten çekişli olarak sunulan 
çift motorlu Model Y ise 0'dan 96 km/s hıza 4.8 saniyede çıkıyor, 
217 km/s hıza ulaşabiliyor ve 450 km menzil sunuyor. Bu versi-
yonun fiyatı 46 bin 700 frank.

Model Y'nin 55 bin 700 franklık en üst versiyonu da yine çift 
motora sahip. Performance adıyla sunulan bu versiyon 0'dan 
96 km/s hıza 3.5 saniyede çıkıyor ve 240 km/s hıza ulaşabili-
yor. Menzili 450 km/s olarak verilen performans versiyonunda 
jantlar da farklı bir tasarımla sunuluyor.

Tesla Motors, Model Y'yi 5 farklı gövde rengi ve 2 farklı iç döşe-
me seçeneğiyle sunuyor. Autopilot özelliği de 3 bin franklık bir 
opsiyon olarak sunulmakta.

51



52 15 Nisan 2019 / Sayı 68

Ge
zi

 R
eh

be
ri

Wanderroute 99 olarak da bilinen 
İsviçre Yolu, Uri Gölü boyunca Luzern 
Gölü (Vierwaldstättersee) 'nün güney 

bölümüne uzanan yolun adıdır. 

Bu yol 1991 yılında, İsviçre‘nin 
kuruluşunun 700‘üncü yıl dönümü 

nedeniyle oluşturuldu.

Tarihi özellikler taşıyan yol, Rütli‘den 
başlayıp Brunnen‘da sona eriyor. 

Her iki yönden de yürünebilir olan yolun 
yürüyüş süresi yaklaşık 11 Saat. 
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Uzunluğu 35 km olan bu yol, 
İsviçre‘nin kuruluşunda temel 
rol oynayan kantonlar olan, 
Uri, Schwyz ve Unterwal-
den‘dan başlayıp, 1979 yılında, 
İsviçre‘nin en son kurulan 
kantonu olan Jura‘da sona 
eriyor. 

Güneşli havalarda spor 
ayakkabılarınız ile kolayca 
yürüyebileceğiniz yolun büyük 
bir kısmı tekerlekli sandalye 
ve bebek arabaları için ideal.

İyi korunan yolun kritik yer-
lerinde, kayaların düşmesine 
karşı güvenli ağlar örülmüş.

Yol üzerinde sıklıkla, konakla-
nabilecek birçok otel bulu-
nuyor.

Tüm varış noktalarına tren 
veya gemi ile de ulaşabilirsi-
niz. Rütli‘ye ulaşımlar genellik-
le gemi ile yapılıyor. 

Rütli‘den Brunnen‘a gidiş

Çakıllı yol, yokuş yukarı 801 
metre yükseklikteki Seelisberg 
ormanına uzanıyor. Oradan 
güneye doğru, Seelisberg Te-
rası‘na doğru inen eski ve dik 
inişli yoldan Bauen‘e iniliyor. 

Bauen‘den İsleten üzerinden 
Flüelen‘e doğru giden yol Uri 
Gölü boyunca uzanıyor. 

Flüelen‘den Tellskappele’ye, 
eski Ayesntrasse‘ye doğru 
göle iniliyor. 

Tellskapelle‘den Bundes-
rat-Hürlimann-Weg yolundan 
Sisikon‘a kadar başka bir yol 
da bulunuyor. 

Sisikon‘dan sonra dik bir 
tırmanış ile Morschach tera-
sından, Rütli, Rigi ve Luzern 
Gölü‘nün büyüleyici manzara-
sının tadını çıkarabilirsiniz.

Yolun bundan sonraki aşama-
sında, gezinizi sonlandıracağı-
nız Brunnen‘e ineceksiniz.

Brunnen‘da biten yolun 
sonundaki parkta, yurtdışında 
yaşayan İsviçrelileri sembolize 
eden anıtı da görmenizi tavsiye 
ederiz.
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Ayhan Demirden
Sinema eleştirmeni

a.demirden@gmx.de

cunun içine alıyor. Genç Ally sevgilisi 
ile gelecek kariyeri arasında tereddüde 
düşünce Maine ona şöyle soruyor: 
“Ben sana niye yetmiyorum? “ Ally bir 
bakışı ile her şeyi anlatıyor aslında. 
Çünkü ben kendimi gerçekleştirmek 
kendi şarkılarımı söylemek istiyorum. 
Gerçi İngiliz menejer elektronik ve 
sözde yeni müzik stilini Ally'nin müziği 
olarak belirlemeye de başlıyor. Seyirci-
nin, kıskançlığın pençesinde kıvranan 
Jackson Maine’yi görmek istemesine 
böylece bir yanıt veriliyor. Evet her 
şey çok kişisel ama burada hazır lop 
kavramlarla açıklanamayacak bir 
davranış sanatla ve varoluşla ilgili bir 
ayrım olduğu vurgulanıyor. Ally ise 
yoluna devam ediyor. Emmy ödülünü 
aldığı gecenin içine, sözcüğün gerçek 
anlamıyla eden Jackson Maine için ise 
son kaçınılmaz hale geliyor.

Bradley Cooper'ın ilk yönetmenlik 
denemesi, defalarca filme çekilmiş çok 
eski bir öykü. Bizlerin hayalinde tabii 
Barbra Streisand ile çekileni hala canlı. 

Fiziksel dezavantajlarına rağmen yete-
nekli bir şarkıcının yıldız haline gelirken 
hangi bedeller ile karşılaştığına yoğun-
laşan bir güzel acıklı aşk öyküsü…

Jackson Maine (Bradley Coooper) 
country-rock baladlar söyleyen çok 
meşhur bir sanatçıdır. Büyük arenaları 
tıklım basa doldurmasına, şarkılarını 
bütün arena birlikte söylemesine 
rağmen, sahneden indiği anda viski 
şişesine, yetmezse diğer uyuşturucu-
lara sarılıyor. Melankolik yapısını ancak 
içki ve uyuşturucu ile bastırabilen 
Maine, bir gün Quer bir barda Ally'i 
(Lady Gaga) şarkı söylerken görünce 
bu yetenekli kıza aşık oluyor. Bundan 

sonra Ally için yeni kariyer basamakları 
yukarı doğru çıkarken, Jackson Maine 
bu basamaklardan aşağıya doğru 
yuvarlanıyor.

Bu filmi benim için çekici kılan Bradley 
Cooper'ın Jackson Maine rolüyle 
söylediği eski Eagles benzeri, gitarın 
bir başka tınladığı parçalar kadar, bir 
sanatçının yaratıcılığına tanık olmamıza 
izin vermesi. Ally büyük bir kadın 
duyarlılığı ile feminist bir aura yara-
tırken, çok maço görünen Maine sert 
gerçekliğin şarkısında sınıfta kalıyor. 
Yenemediği geçmişi onu giderek avu-

Bradley Cooper önceki versiyonlardan 
farklı olarak bir yıldızın doğuşundan 
çok bir yıldızın çöküşüne odaklanınca 
ister istemez filmin ikinci yarısında 
aşağıya doğru bir ivmeyi engelleye-
miyor. 

Bütün bunlara rağmen hem Lady Ga-
ga'nın (gerçek ismiyle Stefani Germa-
notta) makyajsız nasıl göründüğünü 
merak edenlerin meraklarını giderebi-
lecekleri, güzel sesinden güzel şarkılar 
dinleyebilecekleri, gelen baharla bizi 
tazeleyebilecekleri gerekçelerimle, bu 
filmi görün, baharı karşılayın derim. 

A Star is Born (Bir Yıldız Doğuyor)

Yönetmen : Bradley Cooper

Yapım Yılı : 2018

Ülke : ABD

Türü : Dram, Romantik

Süre : 117 dakika

Oyuncular : Lady Gaga, Bradley Cooper, Sam 
Elliott, Andrew Dice Clay, Rafi Gavron, Anthony 
Ramos, Dave Chappelle
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Yönetmen Barry Jenkins Oscar 
ödüllü filmi Moonlight ile aynı 
zamanda senaryosunu yazdığı 
James Baldwin'in romanından 
uyarlanan Beale Street romanı 
da, filmi de aynı şekilde başlı-
yor;“...Burası Beale sokağı, New 
Orleans'ta bir sokak, babamın, 
Louis Amstrong'un ve Jazz'ın 
doğduğu yer. Amerika'da doğan 
bütün Siyahlar Beale sokağın-
dandır, her Amerikan şehrinin 
Siyahlar mahallesinde muhak-
kak Beale Sokağı vardır, Beale 
Sokağı bizim mirasımızdır...“

Fonny (Stephan James) ve Tish 
(KiKi Layne) küçüklükten beri 
birbirlerini tanımaktadır. Fonny 
ağaç oymacılığı ile enteresan 
figürler yaparken Tish büyük 
bir AVM'de tezgahtar olarak 
çalışmaktadır. Birbirlerine sırıl-
sıklam aşık olunca bir an önce 
kendilerine ait bir ev aramaya 
koyulurlar. Ev bulmak hiç kolay 
değildir. Çünkü hem gelirlerleri 
kısıtlıdır hem de ırkçılıktan dolayı 
sadece en kötü yerler siyahlara 
uygun görülmektedir.

Tish'in perspektivinden anlatılan 
hikaye romana uygun olarak ser-
gilense de yönetmen Jenkins'in 
orjinalden ayrıldığı sahneler ayrı 
bir güç kaynağı olarak ortaya 
çıkıyor. Tish'in Metro'da giderken 
ilk kez sevişmelerini hatırlaması, 
birbirlerini yıllardır tanımaları-
na rağmen her ikisinin de belli 
belirsiz utangaçlığı ama birazdan 
olacak olanın çekiciliği, yanlış 
yapma korkusu, acaba iyi kokuyor 
muyum çekincesi, yanaklarının 
hafif kızarıklığı, iştahlı dudakları 
öyle güzel sahneleniyor ki kutsal 
aşk tanrısına biat ediyorsunuz. 
Ama bu güzel anlar maalesef 
Fonny'nin hapse girmesiyle son 
buluyor. Hapis Fonny için özellikle 
acı verici çünkü daha önce bu 
dünyada onu var eden iki şey 
olduğunu söylemişti. Oymacılık 
için kullandığı bıçak ve sevgilisi 
Tish. Şimdi her ikisinden yoksun 
olarak sadece bir camdan duvarın 
ardında gördüğümüz Fonny acının 
cisimleşmiş hali gibi görünüyor.

Irza geçme suçu ile hapse tıkılan 
Fonny’nin o saatte orada olma-
dığını, şehrin öbür ucunda oldu-
ğunu söylemesi yeterli olmuyor. 
Bütün sistem ırkçılık üzerinden 
işlediği için, tehdit ve korku ile 
ona gösterdikleri insanlardan 
birini tecavüzcü olarak tespit 
etmesini istedikleri zavallı Porto 
Riko'lu kızın tecavüze uğradığı 
bile tam belli değil. Tish'in annesi, 
kızı Porto Riko'da bulduğunda 
anlıyor ki burada insanlar Ameri-
ka'daki siyahlardan daha da kötü 
koşullarda yaşıyorlar.

Barry Jenkins olaylardan çok 
kahramanlarının üzerine yoğun-
laşıyor ve Moonlight'ta olduğu 
gibi ağır çekimlerle olayı tam 
olarak gözetlememizi istiyor. 
Olayı değil olayın yüzümüzde 
yansımalarını filme geçiriyor, 
böylece satır aralarını okumayı 
sevenlere alan açıyor. 

Bu tabii James Baldwin'in 
eserini çok iyi özümsediğini, onu 
resimlerken hiçbir şeyin heder 

olmasına izin vermemek kaygı-
sıyla bizim duyargalarımızı harika 
müzikle sonuna kadar açarken, 
ardından harika resimlerle gün 
batımında ya da bir parkın içinde 
aptal güzel bir aşkla yürüyen 
sevgililerin bu mutluluğu ve 
onlara bu mutluluğu çok gören 
ırkçı sistemi ete ve kemiğe 
büründürüyor.

Bazen bir Jazz parçası gibi ana 
tema belirlendikten sonra her 
enstrümanın bunu nasıl yorum-
ladığını dinler gibi; hem genel 
sorunsalı hiç unutmayan (ırkçılık) 
hem de öznelerin ayrı ayrı neler 
hissettiğini bize yansıtan bu güzel 
filmi hararetle tavsiye ederim.

If Beale Street Could Talk

Yönetmen : Barry Jenkins

Yapım Yılı : 2018

Ülke : ABD

Türü : Dram

Süre : 1s 59dk

Oyuncular : KiKi Layne, Stephan James, Regina King, Colman 
Domingo, Teyonah Parris, Michael Beach

Fragman
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Perşembe

Profesyonel olmayan filmciler kendi çalışmalarını 
sergiliyorlar.18:00’dan itibaren kendi filmlerinizi 
getirebilirsiniz. Sunum 20:00’dan itibaren. Giriş 
ücretsiz.

Yer: Rote Fabrik, Aktionshalle. Seestr. 395, Zürich
http://www.rotefabrik.ch

"Offene Leinwand" Film 
Akşamı

18 Nisan FİLM

Cumartesi

Cumartesi Salı

Pazartesi

Her Cumartesi öğleden sonra, tüm dünyadan 
insanlar, Zürich bölgesinde küçük bir yürüyüş 
yapıyor (3-4 saat). Bağlantı için Peter ve Tatjana: 
076 524 63 15 veya zusammen.wandern.zh@
gmail.com. Buluşma noktası Zürich ana tren 
garında büyük saatte. 13:30. Katılım ücretsiz. 
Göçmenler için "Solinetz" derneği ulaşım ve 
piknik masraflarını karşılıyor. 
http://www.solinetz-zh.ch/projekte/zusammen-
wandern

ZHdK ("Zürcher Hochschule der Künste") orkestrası 
Amerikalı bestecilerden (Barnes, Gilingham, Gershwin) 
üç senfoni çalıyor. 19:30. Giriş ücretsiz, bağış yapılabilir. 

Yer: Toni-Areal, Konzertsaal 3, Ebene 7, Pfingstweidstr. 
96, Zürich
http://www.zhdk.ch

Yirminin üzerinde yürüyüşçü Zürich şehrini 
tanımaya davet ediyor. Şehirdeki yedi yürüyüş yolu 
için hikayelerin de yer aldığı radyo oyunları yer alıyor. 

Planlar ve hikayeler ücretsiz olarak www.
stadt-zuerich.ch/zufuss internet adresinde veya 
Werdmühleplatz 3 im Tiefbauamt, Amtshaus V. 
adresinde yer alıyor. 

Ziyaretçiler dans sunumlarını izleyebilir ve deneme 
kurslarında tüm dünyadan dansları öğrenebilirler. 
Önbilgi gerekmemektedir. Bazı etkinlik ve kurslar 
ücretsizdir. Günlük kart 25.- CHF, haftalık kart 45.- 
CHF, 16 yaşına kadar çocuklar ücretsiz. 
Program: www.zuerichtanzt.ch. MAPS bürosu 04.05 
Cumartesi için 5×2 günlük biler veriyor. Sadece 044 
415 65 89 numaralı telefonu aramanız veya maps@
aoz.ch e-posta adresine yazmanız yeterli.

Zürich’te Yürüyüş

"Züri zu Fuess" Yürüyüş"Symphonic Winds" Orkestra Konseri

"Focusyear Band 19" Grubu ile Konser

Dans Festivali (03.05-05.05)

20 Nisan

27 Nisan 30 Nisan

22 Nisan

KONSER

Pazar

MAPS bürosu Arthouse sinemalarında, sizin 
seçiminiz doğrultusunda, 2×2 sinema bileti 
veriyor. 

Film programı için: www.arthouse.ch. Biletler 
2019 yılı sonuna kadar geçerli. Sadece 044 415 65 
89 numaralı telefonu aramanız veya maps@aoz.
ch e-posta adresine yazmanız yeterli. 

Sinema Akşamı

21 Nisan SİNEMA

Salı

ABD, Brezilya, Güney Kore, İspanya ve Avusturya’dan 
yedi müzisyen caz çalıyorlar. 20:00. 
Giriş ücretsiz, bağış yapılabilir. 

Yer: Mehrspur, Musikklub Toni-Areal. Förrlibuckstr. 
109, Zürich
http://www.mehrspur.ch

23 Nisan KONSER
Perşembe

Uzman bir kişi "Botanischen Garten"daki turda 
yenilebilir bitkiler konusunda bilgi veriyor. Buluşma 
noktası kafeteryanın önündeki terasta. 18:00-19:00. 
Katılım ücretsiz, bağış yapılabilir. 

Yer: Botanischer Garten. Zollikerstr. 107, Zürich
http://www.bg.uzh.ch

"Essbare Wildkräuter" Rehberli Tur

25 Nisan TUR

FESTİVAL

Cuma

"Urania-Sternwarte" uzman kişiler evreni 
anlatıyorlar. Görüşün açık olduğu zaman 
yıldızları, planet veya ayı teleskop aracılığı ile 
izleyebilirsiniz. Kasa 20:30’da açılıyor. Erken 
gelmeniz önerilir. 
Pr-Ct, 21:00. KulturLegi ile yetişkinlere 10.- CHF, 
çocuklara ücretsiz 
Yer: Urania-Sternwarte. Uraniastr. 9, Zürich
http://www.urania-sternwarte.ch

Gözlem Evine Rehberli Tur

19 Nisan TUR



 İlanlar için Tel: 076 343 80 74
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Malzemeler: 4 domates, 3 çorba kaşığı zeytinyağı, 2 diş 

sarımsak, 3-4 dal taze reyhan, 1 çorba kaşığı sirke, tuz, 

karabiber, 3 su bardağı su

Hazırlanışı: Domatesleri halka halka kesin. Üzerine ezilmiş 

sarımsakları, tu
zu ve karabiberi ekleyerek 200 dereceye 

ayarlı fır
ında pişirin. 2 1.5 su bardağı sıcak suyu, sirkeyi ve 

zeytinyağını karıştırm
a kabına alıp, közlenmiş domatesle 

birlikte el blender’i yardımıyla pürüzsüz hale getirin. 

Buzdolabında soğuttuktan sonra, isteğe göre rendelenmiş 

süzme peynir ve kıyılmış reyhan ile süsleyip servis yapın.

Közlenmiş 

domates çorbası 

Ye
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Malzemeler: Patlıcan

Domates sosu için: 4 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 soğan, 2 

diş sarımsak, 1 domates, 1 tatlı kaşığı domates salçası, 1 

tatlı kaşığı biber salçası, tuz, karabiber, kimyon, fesleğen, 

kırmızı pul biber

Kızartmak için: Zeytinyağı

Üzeri için: 1 su bardağı rendelenmiş beyaz peynir, taze 

fesleğen

Hazırlanışı: Patlıcanları alacalı soyup yuvarlak doğrayın. 

Tuzlu suda bekletip acısını çıkarttıktan sonra iyice kurula-

yın ve zeytinyağında kızartın.Kağıt havlu üzerine alıp fazla 

yağını çektirin. 

Domates sos için zeytinyağını bir tavada ısıtın. Yemeklik 

doğradığınız soğan ve ezdiğiniz sarımsağı pembeleşin-

ceye kadar kavurun. Rendelediğiniz domates ve salçaları 

ilave edin. Tuz ve baharatlarla tatlandırıp domates suyunu 

çekene kadar pişirin. 

Fazla yağını çektirdiğiniz patlıcanları bir tavaya dizin. Üze-

rine domates sosu ilave edip rendelenmiş beyaz peynir 

serpin ve ocaktan alın. 

Önceden ısıtılm
ış 180 derece fırın

da peynir eriyene kadar 

pişirin. Taze fesleğen yapraklarıyla süsleyerek servis 

yapın.

Peynirli v
e domatesli 

patlıcan yemeği 

Malzemeler: 2 adet büyük boy nar (Çanak olarak kullanacağız), 1 çay 

bardağı toz şeker, 2 yemek kaşığı buğday nişastası, 1 çay bardağı nar suyu, 

2 çay bardağı su, nar taneleri (İç
ini ayıkladığınız nardan olacak), 1 paket 

bitter çikolata (80 g)

Üzeri için: Toz Antep fıstığı, hindistan cevizi

Hazırlanışı: Büyük boy nardan bir tanesini elinize alın. İçini pelte ile 

dolduracağınız bir kase oluşturacak şekilde enine kesin (Yani 1/4’lük bir 

bölümünü kesmiş olacaksınız). 

Diğer narı da aynı şekilde kesin. 

1 çay bardağı kadar nar tanesini daha sonra kullanmak üzere ayırın. Kalan 

narın suyunu sıkarak 1 çay bardağı kadar nar suyu elde edin.

Çikolatayı benmari usulü eritip, kase şekline getirdiğiniz narların iç yüzeyine 

döküp her tarafına dağılmasını sağlayın. Oda ısısında donması için bekletin. 

Bu arada nar suyunu tencereye alın. Üzerine 2 çay bardağı suyun içinde 

incelttiğiniz nişastayı ve şekeri ekleyin. Kısık ateşte, muhallebi kıvamında 

pişirin. Ocaktan alıp, ayırdığınız nar tanelerini ilave edin. Pelteyi arada bir 

kaşıkla karıştırarak kabuk bağlamadan ılınmasını sağlayın. Ilınınca nar 

kaselerinin içine dökün.

Afiyet olsun.

Narlı ve çikolatalı pelte 
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Bir varmış bir yokmuş. 
Evvel zaman içinde 
kalbur saman içinde 

üç küçük domuz yaşarmış. 
Bir gün evlerinden ayrılıp 
kendi hayatlarını kurmala-
rı gerekmiş.

Anneleri onlara bir öğüt 
vermiş: "Yavrularım, bu 
dünyada ne yaparsanız 
yapın, elinizden gelenin 
en iyisini yapmaya çalışın. 
Dünyada geçinmenin yolu 
budur.”

Birinci domuz yeni evini 
samandan yapmış. Çünkü 
en kolayı buymuş ve oyun 
oynamak için kendisine 
zaman kalsın istiyormuş.

İkinci domuz evini tahta-
dan inşa etmiş ve çabucak 
bitirmiş. Böylece oyun 
oynayacak çok zamanı 
kalmış. İkinci domuzcuk, 
evini yapmak için birinci 
domuzcuktan daha fazla 
uğraşmış ama daha sağlam 
bir evi olmuş. 

demiş. Küçük domuz da: 
"Benim evimi asla yıka-
mazsın.” demiş. Kurt da 
bunun üzerine üflemiş, 
püflemiş, ama nafile.. Do-
muzcuğun tuğladan yaptığı 
evini yıkamamış. Kurdun 
çatıya tırmandığını görüp, 
bacadan girmeye çalışa-
cağını anlayan domuzcuk, 
ocağı yakmış, Ocağa da 
koca bir kazan su koymuş. 
Bacadan giremeyeceğini 
anlayan kurt, domuzcukla-
rın peşini bırakmış ve or-
manda başka bir yiyecek 
aramak için yola koyulmuş.

Ertesi gün annesinin yanı-
na giden küçük domuzcuk: 
"Haklıymışsın anneciğim, 
bu dünyada ne yapıyorsak 
en iyisini yapmalıymışız, 
gerçekten emek vererek 
yapılan her şey başarıya 
ulaşır.” demiş.

evini yıkmış, domuzcuk da 
koşarak ikinci domuzun 
tahtadan evine sığınmış.

Kurt sonra ikinci domuz-
cuğun tahtadan yapıl-
mış evine gelmiş. Küçük 
domuzcuğa seslenmiş: "Aç 
kapıyı, içeri gireyim, aç-
mazsan üflerim püflerim, 
evini de başına yıkarım.” 
demiş. Küçük domuz da: 
"Benim evimi asla yıka-
mazsın” demiş. Kurt da 
bunun üzerine üflemiş, 
püflemiş, domuzcuğun 
tahtadan evini yıkmış, iki 
domuzcuk da koşa koşa 
üçüncü domuzun evine 
gitmişler.

Kurt sonra üçüncü domuz-
cuğun tuğladan yapılmış 
evine gelmiş. Küçük 
domuzcuğa seslenmiş: "Aç 
kapıyı, içeri gireyim, aç-
mazsan üflerim püflerim, 
evini de başına yıkarım.” 

Üçüncü domuz ise evini 
tuğladan yapmaya karar 
vermiş. Ancak tuğladan 
ev yapmak çok zormuş. 
Üstelik çok fazla zaman 
alıyormuş. Yine de, üçüncü 
domuz, annesinin tavsi-
yesine uyarak, kararın-
dan vazgeçmemiş. Diğer 
domuzlar evlerini ta-
mamlayıp, oyun oynamaya 
başladıkları halde, üçüncü 
domuz hala evini yapmaya 
çalışıyormuş.

Bir akşam, küçük domuz-
ları yiyerek beslenen 
kurt gelmiş. Önce birinci 
domuzcuğun samandan 
evine gitmiş: "Aç kapıyı, 
içeri gireyim. Açmazsan 
üflerim püflerim, evini de 
başına yıkarım.” demiş. 
Küçük domuzcuk da: "Be-
nim evimi asla yıkamazsın” 
demiş. Kurt da bunun 
üzerine üflemiş, püflemiş, 
domuzcuğun samandan 

Üç Küçük Domuzcuk
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Yazı yoktu ama o vardı. Tekerlek icat 
edilmemişti ama o yerli yerindeydi.

Dünya yaratılmamıştı ama o kasılıp 
gevşiyordu. İnsan henüz cennetteyken 
onunlaydı ve içindeki her şey de sevgi, 

aşk, vefa, iyilik, şükür, hamd, dostluk 
gibi erdemler üzerineydi… Âdem ata 

onun sesini dinleyip arzusunu giderme 
gayretine düşmeseydi belki de yolu 

yeryüzünde tövbelere, pişmanlıklara 
ve umutlara hiç evrilmeyecek; çevresi 

daralmalar ve genişlemeler, arınmalar ve 
kirlenmeler, yangınlar ve donmalarla hiç 
kuşatılmayacaktı. Şimdi? Aşk ve nefret, 
iyilik ve kötülük, saadet ve keder, iman 
ve inkâr... İnsana insan olduğunu artık 

bunlarla hissettiriyor. Bazen aydınlık, 
bazen karanlık; gören göz veya işiten 

kulak bazen… Göğüs kafesinde ahenkle 
her büzülüp genişlemesi bizi içten 

içe süratle değiştiriyor ve hâlden hâle 
döndürüyor. 

Bud-dub... bud-dub… bud-dub… 

Sesindeki ters-yüz oluş bile adıyla örtüşük: 
"Bir şeyi bir yönden öteki yöne çevirmek; 

renkten renge giriş, kararsızlık, durmadan 
dönüşüm ve değişim = KALP.”

Drago Jančar'ın başyapıtı olarak 
gösterilen O Gece Gördüm Onu, 2. 
Dünya Savaşı sırasında geçen bir 

aşk hikâyesi. Jančar bu romanında 
savaşın Balkan coğrafyasındaki 
izlerine odaklanıyor. Burjuva bir 

kadın olan Veronika etrafında gelişen 
olaylar beş farklı kişinin ağzından 
anlatılıyor. Aşk, sadakat, dostluk, 

korku, acı ve ihanet tarihin en 
karanlık günlerinde kırmızı gözlü 
canavarlar gibi gölgede bekliyor.

Bu romanıyla daha önce; Orhan 
Pamuk, Yaşar kemal, J. R. R. Tolkien, 

Níkos Kazantzákis, Heinrich Böll, 
Lawrence Durrell, Günter Grass, 

Yasunari Kawabata, Kōbō Abe, 
Gabriel García Márquez, Salman 

Rushdie, John Fowles, Philip Roth, 
Anthony Burgess gibi yazarların da 

aldığı Fransa tarafından verilen En İyi 
Yabancı Kitap Ödülü'nü kazandı.

Ayrıca Avrupa Birliği Edebiyat Ödülü 
(Prix Européen de Littérature) de 

alan Drago Jančar, çağımızın en iyi 
yazarları arasında gösteriliyor.

Vicdanları Sorgulatan 
Hikaye Struma Kalp O Gece Gördüm Onu

Aaron Nommaz  İskender Pala Drago Jancar

facebook/haber.podium

Struma, Balkanlarda bir nehrin adı iken, 
yaşanan olaylar yüzünden insanlığın 

büyük trajedilerinden birinin simgesine 
dönüştü. Bu ismi taşıyan gemi, 

devletler, hükümetler, sonu gelmez 
siyasi yazışmalar ve anlaşmazlıklar 

yüzünden Karadeniz’in soğuk sularına 
gömülürken yedi yüzden fazla sivil kadın, 

erkek ve çocuğun mezarı haline geldi. 
Yüzlerce insan, yüzlerce umut, yüzlerce 

aşk, korku, şefkat, hasret... Hepsi bir 
anda yok oldu. Bu ölüm gemisinden 

kurtulan tek kişi David Stoilar adlı genç 
bir adamdı. Bu kitapta Aaron Nommaz, 
David Stoilar’ın Romanya’da ve gemiye 
bindikten sonra yaşadıklarını incelikle, 

hüzünle, duyarlılıkla anlatırken bir çağa 
ve büyük bir trajediye tanıklık ediyor. Ve 

kitabın sonunda şu soruyu sormadan 
edemiyoruz: Bu dünyada zulüm ne zaman 

bitecek, savaşlar ne zaman son bulacak, 
insan soyu birbirini öldürmeyi ne zaman 

bırakacak, din, milliyet ve ırk adına işlenen 
cinayetler daha ne kadar devam edecek?

Nommaz’ın akıcı romanı bu (belki de 
çözümsüz) sorulara bir cevap niteliğinde 
ve diyor ki: İnsan vicdanı harekete geçtiği 

zaman umut da var demektir.
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